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Lægefaglig indstilling for specialet ortopædisk kirurgi, udarbejdet af den 
postgraduate kliniske lektor:  
 
Overlæge Hans Peter Jensen 
Klinik Aalborg 
Ortopædkirurgien, Region Nordjylland 
 
 
Dimensionering: 
 
Introduktionsuddannelsen: Indtil foråret 2009 har der været 22 klassificerede og 
nummererede introduktionsstillinger i ortopædisk kirurgi i Videreuddannelsesregion 
Nord. Da antallet af hoveduddannelsesstillinger øges fra 11 til 13, jf. efterfølgende, 
indstilles det, at antallet af introduktionsstillinger øges fra 22 til 26. 
  
Hoveduddannelsen: Siden indførelsen af hoveduddannelsesstillinger har 
Videreuddannelsesregion Nord været tildelt 11 stillinger. Da Horsens med 
regionsdannelsen er inkluderet i uddannelsesregionen ønskes antallet øget med 2 
stillinger til i alt 13 stillinger. Herved opnås kontinuitet i alle uddannelsesforløb. 
 
Uddannelsesforløb:  
 
Introduktionsuddannelsen:  
 
Formålet med introduktionsuddannelsen er, at gøre den uddannelsessøgende læge 
fortrolig med arbejdet i det ortopædkirurgiske speciale og sikre en generel indføring i 
kliniske, praktiske, teoretiske og videnskabelige områder, således at der ved 
afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt 
speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi er det rigtige valg. Godkendt 
uddannelsesforløb i introduktionsstilling er en forudsætning for ansøgning til 
hoveduddannelsen i et kirurgisk speciale.  
 
Ansættelsen i introduktionsstilling har en varighed på 12 måneder. 
Under ansættelsen er den uddannelsessøgende ansat i for- og/eller 
mellemvagtslaget, og har jobfunktioner på hele afdelingen.  
 
I dagtiden vil der den første tid især blive fokuseret på opnåelse af kompetencer i 
traumatologi og mindre elektive indgreb, herunder blandt andet at kunne 
diagnosticere og selvstændigt behandle collum femoris-frakturer. Ud over den 
traumatologiske uddannelse vil den uddannelsessøgende i dagtiden blive 
præsenteret for et bredt udvalg af patienter og operationer. 
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Hoveduddannelsen:  
 
Ansættelsen i hoveduddannelsesstilling har en varighed på i alt 48 måneder. Forløbet 
inddeles naturligt i 3 faser Tallene i parentes vedrører kun hoveduddannelsesforløbet 
Hjørring - Aalborg - Hjørring: 
Fase A:  
Ortopædkirurgisk afdeling på  FBE-sygehus 18 (12) måneder i for-
/mellemvagtsfunktion. I løbet af ansættelsen er der indlagt et 4 ugers fokuseret 
ophold på parenchymkirurgisk afdeling. 
Fase B:  
Ansættelse i 12 (24) måneder på Ortopædkirurgisk afdeling på HSE-sygehus hvor de 
uddannelsessøgende efter tur tilknyttes fagområderne børneortopædi, rygkirurgi og 
traumatologi. Som hovedregel de første 6 måneder i mellemvagt og de sidste 6 
måneder i bagvagt.  
Fase C: De sidste 18 (12) måneder igen ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling, 
FBE-sygehus, men nu i bagvagtsfunktion. De uddannelsessøgende vil under begge 
ansættelser på afdelingen efter tur være tilknyttet fagområderne håndkirurgi, skulder-
/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi, hofte-/knækirurgi, idrætstraumatologi og artroskopisk 
kirurgi, samt fælles fagområderne traumatoligi, tumorkirurgi, amputationer og 
infektioner.  
Sideløbende med ovennævnte ansættelser skal den uddannelsessøgende deltage i 
de obligatoriske kurser som nævnt i målbeskrivelsen.  
 
 

FBE-afd 18 (12) mdr* HSE-afd 12 (24)  mdr FBE-afd 18 (12) mdr 
* Fokuseret ophold på parenchymkirurgisk afd. i 4 uger 
 
 
Uddannelsesstillinger: (i parentes er angivet nuværende klassifikation) 
 
Ortopædkir.  Afd. Introduktion Hovedudd. 
Herning og Holstebro 4 (4) 8 (8) 
Horsens 3 (2)* 6 (6)* 
Thisted 1 (1) 0 (0) 
Viborg 3 (2) 6 (6) 
Silkeborg 3 (2) 4 (4) 
Randers 3 (2) 6 (4) 
Århus 5 (5) 11 (10) 
Hjørring 2 (2) 2 (2) 
Aalborg 4 (4) 10 (10) 
* Horsens tilhørte før regionsdannelsen Videreuddannelsesregion Syd 
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Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb: 
 

Herning/Holstebro Århus Herning/Holstebro 
 

Herning/Holstebro Aalborg  Herning/Holstebro 
 

Horsens Århus Horsens 
 

Silkeborg* Århus Silkeborg* 
 

Viborg* Aalborg Viborg* 
 

Randers Århus Randers 
 

Randers Aalborg Randers 
 

Hjørring Aalborg Hjørring 
 

Aalborg Århus Aalborg 
 

Århus Aalborg Århus 
* Silkeborg og Viborg samarbejder om traumatologi og alloplastikkirurgi 
 
 
Afsluttende bemærkninger:  
 
Følgegruppen har bemærket, at Silkeborg fremover ikke skal modtage akutte 
patienter med ”kørsel-112”. Der er derfor planlagt, at der udveksles 
hoveduddannelseslæger med Viborg vedrørende fagområderne traumatologi og 
knæ- og hoftealloplastikkirurgi. Silkeborg kan, som hidtil, tildeles 
hoveduddannelsesstillinger under forudsætning af godkendte uddannelsesplaner, 
som tilgodeser udvekslingen af læger med Viborg. 
 
Endvidere er der mellem Herning og Holstebro en igangværende samordning af de to 
afdelinger til en administrativ enhed således at ikke alle fagområder varetages på 
begge afdelinger. Afdelingerne vil dog tilsammen have samme optageområde og 
fortsat dække alle fagområder som tidligere. De kan derfor uddanne et uændret antal 
læger i hoveduddannelsesstillinger. Under forudsætning af at der godkendes 
uddannelsesplaner, som tilgodeser samarbejdet, kan de tildeles 
hoveduddannelsesstillinger som hidtil. 
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Der er i følgegruppen enighed om, at Hjørring (Sygehus Vendsyssel) kan indgå i 
hoveduddannelsesforløb med en ændret tidsfordeling mellem FBE og HSE i forhold 
til de øvrige hoveduddannelses forløb. Fagområde skulder/albuekirurgi og hofte-
/knækirurgi er ikke sufficient dækket i Hjørring hvorfor de i uddannelsesmæssig 
henseende varetages af Aalborg. Der er derfor flyttet 1 år af 
hoveduddannelsesforløbet fra Hjørring til Aalborg. Dette er uændret i forhold til 
tidligere.  
 
 
Hans Peter Jensen 
 
 
 
Postgraduat klinisk lektor 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hans Peter Jensen 
7. dec. 2008 


