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Denne lægefaglige indstilling er udarbejdet af Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor i pædiatri 
 
 
Resume 
Antal hoveduddannelsesstillinger øges fra 7 til 9 nye pr år. Da det nuværende forløb på 1+2+1 år er 
uhensigtsmæssigt indstilles det at man samtidigt omlægger til forløbet 2+2 år. Der er nemlig ret kort 
kontinuitet i år 1 og år 4, og nogle læger er nødt til at flytte bopæl hele 2 gange i løbet af deres 
hoveduddannelse. 
 
 
Introduktionsuddannelsen 
Det indstilles at antallet af introduktionsstillinger fastholdes uændret. (Tabel 1) 
 
Tabel 1 
Sygehus Antal læger i introduktionsuddannelse på et givet tidspunkt 
Skejby  3 
Randers  2 
Viborg  2 
Herning  2 
Aalborg  2 
Hjørring  2 
I alt 13 
 
 
Hoveduddannelsen  
Den nuværende sammensætning af blokke med to skift mellem afdelingerne med 1 års ansættelse 
på universitetssygehus, 2 års ansættelse på regionssygehus og 1 års ansættelse på 
universitetssygehus giver kort kontinuitet i år 1 og 4. Det hæmmer lægernes kliniske, administrative 
og forskningsmæssige arbejde.  
 
Afstanden mellem Aalborg og Herning (130 km) gør desuden at to flytninger er næsten nødvendig. 
Afstand var medvirkende til at der ikke var ansøgere til to forløb (Aalborg/Herning og 
Aalborg/Viborg).  

 
 
Forløb og fordeling af forløb 
Forløbene ændres fra 1 + 2 + 1 til 2 + 2. To tredjedele af forløbene starter med 2 år på en 
universitetsafdeling, en tredjedel af forløbene starter på en funktionsbærende enhed. 
Sammensætningen af forløbene vil dække de uddannelsessøgende lægers læringsmæssige behov og 
samtidigt tage højde for problemstillingerne nævnt ovenfor. 
  



Hvis vi slår 9 stillinger op hvert år, vil antallet af læger i hoveduddannelse stige jævnt over 4 år. 
(Tabel 2) 
 
Tabel 2 

Antal læger hoveduddannelse på et givet tidspunkt  
Før 2008  Efter 2012 

Skejby 7 9 
Ålborg 7 9 
Viborg 5 6 
Herning 5 6 
Randers 2 4 
Hjørring 2 2 
Ialt 28 (7 forløb á 4 år) 36 (9 forløb á 4 år) 
 
 
Forløbene opslås, så de gentages efter en periode på 2 år. Kombinationen Aalborg - Randers 
er ny 
 
2008 – 2 Skejby – Viborg 
 Skejby – Herning 
 Aalborg – Hjørring 
 Aalborg – Randers 
 Viborg – Skejby 
 
2009 – 1  Skejby – Herning 
 Aalborg – Viborg 
 Herning – Skejby 
 Randers – Aalborg 
 
2009 – 2 Skejby – Randers 
 Aalborg – Herning 
 Aalborg – Hjørring  
 Viborg – Aalborg 
2009 – 2x Hjørring - Aalborg 
 
2010 – 1 Aalborg – Viborg 

Skejby – Viborg 
 Skejby – Herning 
 Herning – Aalborg 
 Randers – Skejby 
2010 – 1y Herning – Skejby 
 
Ved afslutningen af denne 2-årige periode gentages forløbene: 
 
2010 – 2 Skejby – Viborg 
 Skejby – Herning 
 Ålborg – Hjørring 
 Ålborg – Randers 

Viborg – Skejby 
2010 – 2z Viborg-Aalborg 
 



Kommentar vedrørende ekstraordinære forløb 
Denne fremgangsmåde giver en forbigående mangel på læger på nogle af afdelingerne. Der 
planlægges derfor 3 ekstraordinære forløb (kursiv), som skal dække disse mangler. 
 
Lægefaglig indstilling 
Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med såvel ledelserne ved børneafdelingerne i Region Nord 
og Den Lægelige Videreuddannelse. 
 
Det indstilles hermed at ovennævnte forslag til introduktions- og hoveduddannelsesforløb 
godkendes.  
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