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Lægefaglig indstilling af introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb for pædiatri i Region Nord 
 
 
Indstillingen for pædiatri er udarbejdet af postgraduat klinisk lektor Karen 
Taudorf, overlæge, Børneafdelingen, Sygehus Viborg, 8800 Viborg, telefon 
8927 2245, email: karen.taudorf@dadlnet.dk 
 
 
Dimensionering 
 
Introduktionsuddannelsen 
Sundhedsstyrelsens forslag til antal introduktionsstillinger i Region Nord er 9-13. 
Den aktuelle uddannelseskapacitet for introduktionsstillinger i Region Nord er: 
 
Skejby   2 stillinger 
Randers  2 stillinger 
Viborg   4 stillinger 
Herning  3 stillinger 
Aalborg   3 stillinger 
Hjørring  3 stillinger 
 
I alt er der således 17 introduktionsstillinger i pædiatri. 
Det planlagte reducerede antal introduktionsstillinger forventes pr. medio 2006 
kompenseret af de fremtidige uddannelsessøgende i almen medicin i alt 60 
uddannelsessøgende pr. år i 6 måneders forløb.   
 
Hoveduddannelsen 
Sundhedsstyrelsens forslag til antal hoveduddannelsesforløb i Region Nord er 6,5. 
Pga. store logistiske problemer med 0,5 stilling er hoveduddannelsesforløbene 
planlagt ud fra 7 stillinger. Det foreslås derfor at Sundhedsstyrelsen ansøges om 
yderligere 0,5 stilling.  
Den aktuelle uddannelseskapacitet for kursuslæger fungerende i enten reservelæge- 
eller 1. reservelægefunktion er  
 
Skejby   6 stillinger 



Randers  1 stilling 
Viborg   3 stillinger 
Herning  2 stillinger 
Aalborg   7 stillinger 
Hjørring  1 stilling 
 
I alt er der således aktuelt 20 uddannelsesstillinger i Region Nord. Stillingerne er 
fordelt i forløb mellem henholdsvis: 
 
Skejby  -  Randers 
Skejby - Viborg 
Skejby -  Herning 
Skejby - Aalborg 
Aalborg -  Viborg 
Aalborg -  Herning 
Aalborg -  Hjørring 
Aalborg -  Skejby 
 
 
Uddannelsesforløb 
 
Introduktionsuddannelsen 
“Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Pædiatri” maj 2003 beskriver de 
basale kompetencer den uddannelsessøgende skal tilegne sig for at få indblik i 
faget. Disse kompetencer kan opnås på alle 6 pædiatriske afdelinger i Region Nord 
suppleret med teoretisk kursus tilrettelagt efter målbeskrivelsens forventninger om 
kompetencer. Kurset, der afholdes på de 6 afdelinger på skift, er obligatorisk. I 
introduktionsuddannelsen indgår desuden enkelte tværfaglige kurser.  
 
Hoveduddannelsen 
I henhold til “Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Pædiatri” maj 2003 
varer hoveduddannelsen 4 år fordelt mellem en pædiatrisk afdeling med betydelig 
almen pædiatrisk funktion og nogen subspecialisering (FBE) og en lands- 
landsdelsafdeling (HSE) der udover den almene pædiatriske funktion har en større 
grad af subspecialisering og pædiatriske subspecialer der ikke findes på FBE.  
I hoveduddannelsen indgår desuden tværfaglige kurser, specialespecifikke kurser og 
formentlig en form for forskningstræning.  
Hoveduddannelsen vil blive sammensat af 1 år på HSE, fulgt af 2 år på FBE og 1 år 
på HSE. 
 
HSE 1 år FBE 2 år HSE 1 år 

 
Denne model, der har følgegruppens anbefaling, tilgodeser inspiration, motivation og 
progression i læring.  
 
Der planlægges følgende fokuserede ophold: 
� Børne-, ungdomspsykiatrisk afdeling 2 uger. Første uge som et samlet forløb, 

anden uge evt. opsplittet på enkelte dage mhp. at opnå indsigt i længerevarende 



udrednings- og behandlingsforløb.  
Fagligt drejer det sig om patientforløb der klinisk ligger i “grænselandet” mellem 
pædiatri og børne-, ungdomspsykiatri. Ovenstående bakkes op af den 
postgraduate kliniske lektor i børne-, ungdomspsykiatri, men er ikke drøftet med 
de konkrete afdelinger. Det fokuserede ophold i børne-, ungdomspsykiatri 
foreslås placeret i første halvår af opholdet på FBE.  
Forslaget støttes af følgegruppen.  
 

� Klinisk Genetisk Afdeling 1 uge suppleret med 2 + 3 kursusdage (kurset, der 
tilrettelægges af genetikerne, henvender sig også til deres egne 
uddannelsessøgende).  
Med den rivende udvikling indenfor molekylær genetik ikke mindst i forhold til  
pædiatriske sygdomme er der behov for at uddannelsessøgende i pædiatri opnår 
kompetencer inden for klinisk genetik.  
Det fokuserede ophold i klinisk genetik foreslås placeret tidligt i det sidste år på 
HSE. Da der ikke er en postgraduat klinisk lektor i klinisk genetik, er ovenstående 
aftalt med professor Steen Kølvrå, Klinisk Genetisk Afdeling, Århus 
Kommunehospital.  
Forslaget støttes af følgegruppen.  

 
Vedr. færdighedstræning 
Den pædiatriske følgegruppe og postgraduate kliniske lektor finder ikke behov for 
centraliseret pædiatrisk færdighedslaboratorium. Den anbefalede færdighedstræning 
vil blive gennemført decentralt på mindst 4 afdelinger idet man planlægger at 
Hjørring samarbejder med Aalborg og Skejby med Randers.  
 
 
Uddannelsesgivende afdelinger 
 
Introduktionsuddannelsen 
Følgegruppen anbefaler i enighed følgende fordeling af introduktionsstillinger: 
 
Skejby   3 stillinger 
Randers  2 stillinger 
Viborg   2 stillinger 
Herning  2 stillinger 
Aalborg  2 stillinger 
Hjørring   2 stillinger 
 
I alt 13 stillinger i Region Nord (13 års værk). 
Som postgraduat klinisk lektor indstiller jeg at ovenstående følges. 
 
Hoveduddannelsen 
Følgegruppen anbefaler i enighed følgende fordeling: 
 
Skejby  7 stillinger 
Randers  2 stillinger 
Viborg   5 stillinger 



Herning  5 stillinger 
Aalborg  7 stillinger 
Hjørring  2 stillinger 
 
I alt 28 stillinger i Region Nord. Der henvises til vedlagte blokskema bilag 1.  
Som postgraduat klinisk lektor indstiller jeg at ovenstående følges.  
Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 
 
Følgegruppen anbefaler i enighed følgende hoveduddannelsesforløb: 
 
Skejby Viborg Skejby 
Skejby Herning Skejby 
Skejby Randers Skejby 
Skejby Viborg Skejby 
Aalborg Viborg Aalborg 
Aalborg Herning Aalborg 
Aalborg Hjørring Aalborg 

 
 
Skejby Viborg Skejby 
Skejby Herning Skejby 
Skejby Randers Skejby 
Aalborg Viborg Aalborg 
Aalborg  Herning Aalborg 
Aalborg Hjørring Aalborg 
Aalborg Herning Aalborg 

 
 
Skejby og Aalborg får således 3 og 4 hoveduddannelsesforløb på skift.  
Den 7. stilling vil skiftevis fortsætte med 2 års FBE-tid i henholdsvis Viborg og 
Herning.  
 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed at ovennævnte forslag 
til introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt vedlagte uddannelsesprogram 
godkendes.  
 
 
23.11.2003   Karen Taudorf   Børneafdelingen 
         Sygehus Viborg  
 


