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Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i klinisk mikro-

biologi 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Helga Schumacher 
efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i klinisk mikrobiologi i Videre-
uddannelsesregion Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse på møde den 17.9.2015. 
 
 
Baggrund for indstillingen 
 
Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 2 ho-
veduddannelsesforløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord. 
Som følge af vedtaget spareplan for Region Midtjylland i 2015 til 2019, skal de to nuvæ-
rende klinisk mikrobiologiske afdelinger i regionen samles til én afdeling i Aarhus. Hoved-
uddannelsesstillinger der på nuværende tidspunkt er tildelt mikrobiologisk afdeling på 
Hospitalsenhederne Midt samt Vest skal derfor omfordeles til de andre mikrobiologiske 
afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. Da Uddannelsesudvalget først i efteråret ta-
ger stilling til de endelige fremtidige sammensætninger af hoveduddannelsesforløb, er 
denne lægefaglige indstilling kun gældende for to stillinger som tiltrædes 1. marts i 2016. 
 
Sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
 
Nuværende godkendte forløbstyper 
Nedenstående illustrerer alle aktuelt godkendte sammensætninger af hoveduddannelses-
forløb. 
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KMA, Aalborg Uni-
versitetshospital 

Mikrobiologisk 
afd., Midt-Vest 

(Viborg) 

KMA, Aalborg Uni-
versitetshospital* 

KMA, Aalborg Uni-
versitetshospital 

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 
KMA, Aarhus Uni-
versitetshospital 

Mikrobiologisk 
afd., Midt-Vest 

(Herning) 

KMA, Aarhus Uni-
versitetshospital* 

KMA, Aarhus Uni-
versitetshospital 

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 
 
Lægefaglig indstilling af de to nye forløb, som starter i 2016  
Nedenstående illustrerer, hvordan de nye uddannelsesforløb for de to stillinger, som star-
ter i 2016, ser ud. Det vil sige hvilke hospitaler/afdelinger indgår, og hvor mange måne-
der uddannelseslægerne skal være på de pågældende hospitaler/afdelinger. 
 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital 

KMA, Aarhus Universitetshospi-
tal 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital* 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital 

KM Aalborg Universitetshospi-
tal 

KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital* 

KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
 

Lægefaglig indstilling til alle fremtidige godkendte forløbstyper 
Nedenstående illustrerer to forløbstyper, der indstilles godkendt for 2016. Oversigten 
dækker både tidligere godkendte forløbstyper og de to nye forløbstyper. 
 
 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital 

KMA, Aarhus Universitetshospi-
tal 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital* 

KM Aalborg 
Universitets-

hospital 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital 

KM Aalborg Universitetshospi-
tal 

KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital* 

KMA, Aarhus 
Universitets-

hospital 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
Der er enighed om, at læger i hoveduddannelse kan opnå en del kompetencer fra målbe-
skrivelsen via et 3 måneders ophold på en infektionsmedicinsk afdeling. Dette ophold er 
indikeret på tabellerne ovenfor med * under ansættelsessted. Dette er aftalt med de in-
fektionsmedicinske afdelinger i Aarhus UH og Aalborg UH, og der udfærdiges uddannel-
sesprogrammer for disse ansættelser. 
 
Følgende kriterier skal opfyldes for det fokuserede ophold: 
 

1. Under opholdet skal erhverves kompetencer anført i målbeskrivelsen i klinisk mi-
krobiologi (www.sst.dk). 

2. Der skal foreligge en klar beskrivelse af formål og indhold af ansættelsen i form af 
et uddannelsesprogram og opholdet skal beskrives i den individuelle uddannelses-
plan. 

3. Opholdet skal afsluttes med en kompetencevurdering og dokumentation af, om 
den uddannelsessøgende læge har opnået de planlagte kompetencer. 

4. Der skal udfærdiges attest for tidsmæssig gennemført uddannelseselement.  
 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspx


 

 

 
 
 
Lægefaglig indstilling af fordeling af hoveduddannelsesstillinger  
Nedenstående tabel viser det nuværende godkendte gennemsnitlige antal hoveduddan-
nelsesstillinger på hver afdeling. Tabellen viser også hvilket gennemsnitligt antal stillinger 
der indstilles godkendt, når den lægefaglige indstilling, som gælder for stillinger til be-
sættelse i 2016 er fuldt implementeret. Antal stillinger henviser til, hvor mange hoved-
uddannelseslæger der i gennemsnit er på en afdeling ad gangen.  
 
 
Oversigt over antal hoveduddannelsesstillinger fordelt på ansættelsessteder 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstil-
linger 

Fremtidigt antal 
hoveduddannelsesstillinger 

KM, Aalborg Universitets-
hospital 

  

KMA. Aarhus Universi-
tetshospital 

  

Mikrobiologisk afd., Midt-
Vest (Viborg) 

  

Mikrobiologisk afd., Midt-
Vest (Herning) 

  

Inf. med. Afd. Q, Aarhus 
Universitetshospital  

  

Inf. med. Afd. Aalborg 
Universitetshospital 

 
 

 

I alt   
 
 
Afsluttende bemærkninger og indstilling 
 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddan-
nelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at denne indstilling godken-
des. 
 
 

 
 




