
 
 
Til det regionale råd 
Uddannelsesområde Nord 
 
 
Dissens vedrørende indstilling af kirurgiske hoveduddannelsesforløb i region midt. 
 
 
Jeg tillader mig at skrive til det regionale råd vedrørende de kirurgiske 
uddannelsesstillinger i region midt. 
. 
Kirurgisk afdeling i Viborg stod i et vadested, da den tidligere kirurgiske leder i Viborg 
havde sagt op og måske ikke havde den store interesse i at involvere sig i yngre lægers 
uddannelse, da afdelingen blev forelagt oplægget fra PKLén. Hvad der er sket er mig 
uklart. Blev først gjort opmærksom på problemet dat jeg skulle give nogle kommentarer til 
vores cheflæge inden mødet i klinikforum 25 maj 2012. 
 
Jeg er bare en overgangsfigur men jeg vil ikke bare lade stå til, da Viborg som akut 
sygehus har behov for en velfungerende kirurgisk afdeling.. Derfor har jeg sagt ja til at 
påtage mig den lægelige ledelsesfunktion indtil 1 oktober 2012. Kunne fra sidelinjen 
gennem flere år se hvad der har været galt og forsøgt at formidle det videre. Afdelingen 
skal have en ny profil og strategi således at den får en styrket fagligheden og omdømme 
på behandler siden. 
Jag har derfor ”rystet” posen og lavet behandler teams for at styrke afdelingen på de 
områder som der skal sættes fokus på udover en høj faglig behandling nemlig uddannelse 
og forskning. 
Vi har nu indført accelereret læring i skopier således at alle introlæger og hoved udd læger 
i en periode har en speciallæge som skygge hele dagen. Vi har 2 gange om ugen lavet en 
ren uddannelseslinje i dagkirurgi med en hoveduddannelseslæge og overlæge således at 
lægen i uddannelse bliver superviseret hele dagen og får et stort kirurgisk volumen 
(hernier,galder). Dette er at betragte som en osteklokke og vil betyde at de 2 kolleger ikke 
bliver forstyrret af kaldere da de ikke har andre kirurgiske funktioner at dække den 
pågældende dag. Undertegnede har lavet en uddannelses bog til vores uddannelses 
ansvarlige overlæge hvor alle læger nu skal have deres uddannelsesplaner skrevet ind i 
de 7 lægeroller og der bliver mindst hver 3 mdr. skemalagt en onsdag morgen fra 8 til 9 
hvor man kan afholde samtaler, lave feed back på 360 grader evaluering etc. 
 
Kan ikke helt forstå at man skal nedsætte udd. stillinger så meget som der er lagt op til. 
Der er forsat rekrutteringsmangel på flere matrikler også til slut stillinger. Det er heller ikke 
helt korrekt at man i de kirurgiske introstillinger laver ”læger” til andre specialer men 
selvfølgelig nogle. Det er jo også vigtigt i denne sammenhæng at anføre at kirurgien er en 
vigtig kompetence  at kunne til de andre skærende specialer ( gyn, urologi, plastikkirurgi, 
kar), da uddannelsen i dag er så smal at man mangler flere alm. kirurgiske kompetencer, 
hvilket er et stort problem som vi tager op i nationale uddannelsesudvalg. I alle de år 
undertegnede har siddet i ansættelsesudvalget i urologi har vi kun en gang haft en 
ansøger som først startede med kirurgi. 
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En anden meget vigtig ting er at de FBE i region Midt efter min mening bør være lige store 
indtil de regionale bygningsmæssige ting er på plads tænker her på det nye Skejby og 
Gødstrup.. Det er vigtigt aht til rekrutteringen af yngre læger til afdelingerne men også til 
speciallæge rekruttering ellers får man bare det indtryk at stedet er under afvikling. 
Regionen kan slet ikke bære hvis man i de næste 5-6 år ikke har en velfungerende 
kirurgisk enhed i Viborg da de andre afdelinger ikke bare uden videre kan overtage 
Viborgs volumen. Det er essentielt, når man engang skal fusionerer afdelingerne, at man 
har et velfungerende kirurgisk speciallægeteam man kan slå sammen mellem 2 eller flere 
enheder og ikke skal sammenlægge et a og et b-hold. 
 
 
Overordnet betragtninger: 
 
Introduktionsuddannelse 
Man har udbedt sig afdelingens kommentar vedr. lægelig indstilling fra VUS 
mhp. ny dimensionering i intro- og hoveduddannelsesforløb (HU) i 
specialekirurgi. På landsplan anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der skal ske en 
reduktion i Region Nord fra 11 til 8 hoveduddannelsesforløb. Normalt tillader 
man ratio på 2-3,5:1. Man skriver i den lægefaglige indstilling, at man ønsker 
størst mulig rekrutteringsgrundlag og erfaringsmæssigt er det læger, der tager 
I-stilling i kirurgi for at kvalificere sig til et beslægtet speciale. Det er ikke 
vores erfaring, at det er sådan, det hænger sammen, og vi anser det vigtigt, at 
man har fødekæden i orden til hoveduddannelsesforløbet. Vi vil derfor 
anbefale, at man ikke nedjusterer fremtidige I-stillinger på de 
funktionsbærende enheder (Randers, Viborg, Herning, Horsens, Vendsyssel, 
Hjørring). Vi vil fortsat anbefale, at man vedligeholder det antal I-stillinger, 
man har dér, netop 3, på de pågældende afdelinger. Introlægerne skal 
introduceres til faget kirurgi, og en af de ting, man skal kunne tilbyde dér, er 
bl.a. oplæring i skopifunktion samt mindre kirurgiske indgreb, modtagelse og 
vurdering af abdominale patienter. Det er derfor vigtigt, at man har mulighed 
for at lære I-lægerne disse kompetencer i denne 1-årige stilling, således at de 
er klædt på til hoveduddannelsesforløbet. Man er i gang med at udtynde 
indholdet i I-stillinger og dermed får man for dårligt kvalificerede ansøgere til 
H-stillingerne.  
Dette er et uddannelsesmæssigt problem. Et driftsmæssigt hensyn er at man 
godt kan øge antallet ad hoc som det står i indstillingen for hospitalsenheden 
midt vil det sige til 4 men det skal man så selv finansiere fra de enkelte 
hospitalers egen drift, og ikke med regionalt tilskud, som det fungerer nu. 
Derfor vil de stillinger blive sparet væk. En anden vinkel er, at vi ved, der 
kommer flere kvinder ind i det kirurgiske speciale, hvilket øger antallet af 
læger, som skal på barsel, og derfor gør en evt. stillingsmasse, som bliver 
nedsat fra 3 til 2, endnu mere sårbar. 
 
Hoveduddannelsesforløb 
Da der ikke har været nogen problemer med at besætte 
hoveduddannelsesforløb i Viborg, er det uforståeligt, at man skal nedsættes til 



4 hoveduddannelsesstillinger fra 6.5. Det er den eneste sted man skærer så 
drastisk i den fremtidige HU-stilling. Man bør som minimum have samme antal 
hoveduddannelsesforløb som de øvrige funktionsbærende enheder i Region 
Midt, nemlig Randers, Herning og Horsens, i alt 5 stillinger. 
Det kan oplyses, at vi p.t. har 3 hoveduddannelsesforløb i gennemsnit årligt. 
Det må kunne logistisk gå op, at man bevarer antallet af stillinger, blot med 
den ændring, at Viborg ligesom de øvrige funktionsbærende enheder har 5 
med samme argumentation som ved introstillinger mht den lægelige 
sammensætning.  
For kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt, vil det være meget vanskeligt at 
undvære disse halvanden læge, idet man så fra hospitalet må konvertere disse 
stillinger til en afdelingslægestilling, hvilket ikke sikre uddannelse. 
Umiddelbart mener jeg ikke, det er hensigtsmæssigt at få pyramiden vendt om 
på nuværende tidspunkt, men tværtom stadigvæk styrker uddannelsen og 
sikre den på Hospitalsenhed Midt, specielt med planer om at få en øget skopi 
aktivitet samt øget fokus på uddannelsesoperationer som kirurgisk afdeling nu 
har lavet samt inddelt lægerne i teamfunktioner, således at man sikrer en 
bedre uddannelse for de uddannelsessøgende. 
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