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Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i klinisk genetik 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Lone Sunde efter 
drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i klinisk genetik i Videreuddannelses-
region Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Vi-
dereuddannelse på møde den 4. marts 2014. 
 
 
Baggrund for indstillingen 
Denne indstilling er funderet på Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2013 – 
2017. Indstillingen har til formål at fastsætte minimumsdimensionering for introduktions-
stillinger mellem videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger.  
 
 
 
Lægefaglig indstilling af fordeling af introduktionsstillinger 
 
Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen må specialet have mi-
nimum 4 og maksimum 5 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. Neden-
stående tabel illustrerer fordelingen af introduktionsstillinger (minimum og maksimum) 
ifølge det aktuelt godkendte fordeling og indstillingen til den fremtidige fordeling. Et ud-
dannelsessted er forpligtet til at opslå mindst antal minimumsstillinger, og kan maksimalt 
opslå antal maksimumsstillinger. Tabellen er samtidig en liste over alle uddannelsesste-
der for introduktionsuddannelse i specialet. 
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Oversigt over antal introduktionsstillinger fordelt på ansættelsessteder 

 
Nuværende antal introduktions-

stillinger 
Fremtidigt antal introduktionsstil-

linger Hospital / afde-
ling 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Klinisk Genetisk 
Afdeling, Aarhus 
Universitetshospi-
tal 

- 3 2½ 3 

Klinisk Genetisk 
Afdeling, Aalborg 
Universitetshospi-
tal 

- 2 1½ 2 

I alt - 5 4 5 

 
 
 
Afsluttende bemærkninger og indstilling, samt eventuel dissens 
 
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. 
 
 
 
1.12.2014                           Lone Sunde        
Dato                                                       Navn 
 




