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Kommentar til dissens mod lægefaglig indstilling vedr. dimensionering i kirurgi fra konst. ledende 
overlæge, dr.med. Lars Lund, Kirurgisk afdeling i Viborg 

 

Det var med nogen forbavselse jeg den 17.08.2012 modtog meddelelse fra Lægelig Uddannelse om, 
at der var afgivet dissens mod min indstilling til rådet om fremtidig fordeling af H- og I-stillinger i 
kirurgi. Oplægget til indstillingen blev udsendt i god tid inden møde i det specialespecifikke 
uddannelsesråd, der foregik den 22.03.2012. Lars Lund var med på mail-listen, da jeg var klar over, 
at han midlertidigt havde påtaget sig opgaven som ledende overlæge. Den uddannelsesansvarlige 
overlæge fra Viborg var til stede på mødet den 22.3, hvor fordelingen af stillinger blev accepteret 
uden indsigelser. Der blev udsendt referat med slides fra mødet, hvoraf fordelingen fremgik. 
Indstillingen til rådet blev rundsendt til orientering til uddannelsesrådet inklusive Lars Lund. Ca. en 
måned efter modtog jeg en mail fra Lars Lund, hvori han udbad sig oplysninger om 
stillingsfordelingen, og jeg genfremsendte det originale materiale. Derefter hørte jeg ikke mere – 
heller ikke da jeg for en uge siden var til møde med Lars i anden anledning. Jeg forstår godt, at den 
ledende overlæge må forsøge at varetage en afdelings driftsmæssige interesser, men sådan kan man 
ikke samarbejde. 

 

Der klages over,  

at der er sket en for voldsom reduktion i antallet af H-stillinger.  Viborg har aktuelt 3 læger i 
gennemsnit og ifølge den nye fordeling, vil de have i gennemsnit 4 læger (3-5) fra 2013-2017. Det 
er således en opnormering i forhold til det aktuelle. Det er ud fra aktuelle ønske i specialet om også 
at udbyde stillinger der udgår fra universitetshospitalerne ikke muligt at give Viborg 5 årsværk, 
uden at skulle finde det manglende årsværk på et andet regionshospital i Midt. I forvejen er det 
universitetshospitalerne, der afgiver de fleste årsværk, så det vil heller ikke være rimeligt at tage 
flere herfra. Eneste løsning er at give de fire hospitaler i Midt 4,75 årsværk hver, hvilket vil gøre det 
mildest talt umuligt at få stillingerne til at gå op. Det er ikke korrekt at der ikke har været ubesatte 
stillinger i Viborg, der har været ubesatte stillinger i Viborg i 2006, 2007, 2008 og 2009. De sidste 
par år har der ikke været ubesatte stillinger på nogen afdelinger i hverken Midt eller Nord. Det er 
selvfølgelig de ubesatte stillinger, der gør at Viborg ikke på noget tidspunkt har haft de 6,5 stillinger 
de har været normeret til og derfor sker der reelt ikke den store nedgang i stillingsmassen på 
afdelingen. 
 
at minimumsantallet af I-stillinger er for lavt 
 
minimumsantallet af I stillinger blev ændret i forhold til det oprindelige oplæg, da der kort efter 
mødet blev vedtaget en regional finasieringsmodel, der indebærer, at der højst kan finasieres til den 
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laveste konverteringssats nemlig  2:1 I:H. En øgning af minimumsantallet vil derfor ikke øge 
finansieringen. Der blev gjort opmærksom på dette forhold i diskussionen og ved den efterfølgende 
rundsendte mail. 
 
 
Jeg er naturligvis ikke afvisende overfor at diskutere ændringer. Man må dog være opmærksom på, 
at reduktionen i stillingsmassen udsprang af afdelingernes egen vurdering af det fremtidige 
regionale behov for kirurgiske speciallæger. En uændret kurs ville have ført til en overproduktion 
på landsbasis på op til 100 speciallæger, en tendens der allerede kan mærkes i Region Øst. 
Indstillingen til SST har været forelagt specialerådet i region Midtjylland og alle ledende og 
uddannelsesansvarlige overlæger uden at der kom indvendinger. Jeg forstår, at man på mange 
afdelinger ønsker at løse det driftsmæssige problem ved ansættelse af afdelingslæger. Dette giver 
samtidigt jobmuligheder for de læger, som netop nu er ved at være færdige med deres 
speciallægeuddannelse. 
Man kan ikke forestille sig en reduktion i H-stillinger på 15 årsværk, der ikke kan mærkes i driften. 
Det er også helt umuligt at fordele sol og vind fuldstændigt lige. Fordelingen har taget hensyn til 
uddannelsesmæssige forhold, således at fx Herning, der tidligere havde færre H-stillinger end de 
øvrige afdelinger, nu er kommet på niveau efter at de for et par år siden modtog inspektorernes 
højdespringerpris for en målrettet indsats. Der er også kommet en fast I-stilling til Thy-Mors 
(Thisted) som har formået at give en exceptionelt god introduktionsuddannelse i en prøveperiode 
vurderet på evaluer.dk og ved PKL besøg i afdelingen. 
I den forbindelse kan jeg naturligvis glæde mig over, at Lars Lund i sin funktionsperiode har sat 
fokus på uddannelse af yngre læger.  
 
Jeg står gerne til rådighed for en uddybende diskussion ved rådsmødet den 11.09.2012 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Lindorff-Larsen 
PKL, Kirurgi 
 
 

 




