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Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Thoraxkirurgi 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Ivy Susanne Mo-
drau efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Thoraxkirurgi i Videreud-
dannelsesregion Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse på møde den 30. maj 2018. 
 
 
Baggrund for indstillingen 
 
Der er udarbejdet en ny lægefaglig indstilling grundet et forslag fra det nationale uddan-
nelsesudvalg i Thoraxkirurgi om en ændret fordeling af forløb mellem Videreuddannelses-
regionerne. Ændringen ligger inden for Sundhedsstyrelsens ramme om 3 årlige nationale 
hoveduddannelsesforløb i Thoraxkirurgi. 
 
Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 1 ho-
veduddannelsesforløb årligt i hver Videreuddannelsesregion. Det nationale uddannelses-
udvalg i Thoraxkirurgi har foreslået en 8-årig forløbskadance med opslag af i alt 24 h-
forløb, der fordeler forløbene mellem videreuddannelsesregionerne således: 
 

   
2018-2025 Gennemsnit pr. år 

     Videreuddannelsesregion Nord 10 forløb 1,25 forløb 
Videreuddannelsesregion Øst 8 forløb 1 forløb 
Videreuddannelsesregion Syd 6 forløb 0,75 forløb 

 
I alt 

 
24 forløb 3 forløb 

 
 
I Videreuddannelsesregion Nord foreslås de 10 H-forløb i den 8-årige periode 2018-2025 
fordelt således: 
H-forløb med hovedparten af tiden på Aarhus Universitetshospital: 7 forløb 
H-forløb med hovedparten af tiden på Aalborg Universitetshospital: 3 forløb 
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Grundet en ulige udveksling mellem Videreuddannelsesregion Øst og Videreuddannelses-
region Nord er det samlede antal årsværk i Videreuddannelsesregion Nord i perioden 
2018-2025 i alt 47 (10 h-forløb med samlet 43 årsværk i VUR N + 4 årsværk fra H-forløb 
forankret i VUR Øst). 
 
 
Sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
 
Nuværende godkendte forløbstyper 
Nedenstående illustrerer alle aktuelt godkendte (LFI godkendt i DRRLV 11. september 
2012) sammensætninger af hoveduddannelsesforløb. 
 

Aarhus Universitetshospital 
 

Rigshospitalet Aarhus Universitets-
hospital 

36 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 
Aalborg Universitetshospi-

tal 
Aarhus Aalborg Universitets-

hospital 
24 mdr. 24 mdr. 12 mdr. 

 
 
Lægefaglig indstilling af nye forløbstyper  
Nedenstående illustrerer, hvordan det nye uddannelsesforløb ser ud. Det vil sige hvilke 
hospitaler/afdelinger indgår, og hvor mange måneder uddannelseslægerne skal være på 
de pågældende hospitaler/afdelinger. 
 
Aalborg Universitetshospi-

tal 
Aarhus Universitetshospi-

tal 
Aalborg 

Universitetshospital 
24 mdr. 18 mdr. 18 mdr. 

 
 
 

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

Aarhus Universitetshospital Rigshospitalet Aarhus Universitets-
hospital 

36 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 

Aalborg Universitetshospi-
tal 

Aarhus Universitetshospi-
tal 

Aalborg 
Universitetshospital 

24 mdr. 18 mdr. 18 mdr. 
 
 
 

Lægefaglig indstilling af fordeling af hoveduddannelsesårsværk  
Nedenstående tabel viser det nuværende godkendte gennemsnitlige antal hoveduddan-
nelsesårsværk på hver afdeling. Tabellen viser også hvilket gennemsnitligt antal årsværk 
der indstilles godkendt, når denne lægefaglige indstilling er fuldt implementeret. Antal 
årsværk henviser til, hvor mange hoveduddannelseslæger der i gennemsnit er på en af-
deling ad gangen.  
 
Oversigt over antal hoveduddannelsesårsværk fordelt på ansættelsessteder 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannel-
sesårsværk 

Fremtidigt antal 
hoveduddannelsesårsværk 

Aarhus Universitetshospital, Ca. 3 4,5625 



 

 

Hjerte-, Lunge- og karkirurgi 
Aalborg Universitetshospital, 
Hjerte-Lungekirurgisk Afde-
ling 

Ca. 2 1,3125 

I alt 5 5,875 
 
* I Videreuddannelsesregion Øst opslås i perioden 2018-2025 fire forløb med hver et år 
på Aarhus Universitetshospital, Hjerte-, Lunge- og karkirurgi. Disse årsværk er ikke med-
taget i oversigten over fremtidige godkendte forløbstyper. 
 
 
 
Afsluttende bemærkninger og indstilling 
 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddan-
nelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord. Der var enighed i udvalget. 
 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at denne indstilling godken-
des. 
 
 
19. april 2018                                            Ivy Modrau 
______________                                   _______________________________ 
Dato                                                             Navn 
 




