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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 

 

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet: 

Anæstesiologi 
 

Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Svein Åge Rodt for specialet 
Anæstesiologi og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
den 20. november 2012. 
 

1. Indledning 

Nærværende indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Svein Åge Rodt. 
 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 anbefaler, at specialet Anæstesiologi 
øger minimum antallet af I-stillinger fra 27 til 30, og reducerer maksimum antallet af I-
stillinger fra 36 til 34.  
 
Endvidere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at specialet øger antallet af H-stillinger fra 18 til 20. 
 
Dette har givet anledning til en drøftelse i uddannelsesudvalget i anæstesiologi (URSARN), 
dels af fordelingen af I-stillinger, dels af fordelingen af H-stillinger i 
Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Det er et enig uddannelsesudvalg, der anbefaler;  
 
- at Sygehus Thy-Mors igen får I-stillinger, i alt 2 I-stillinger,  
- at de to H-forløb fordeles på hhv. Aarhus-Horsens (2. halvår 2013), og Aalborg-Hjørring (1. 
halvår 2013).   
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2. Ændring i dimensionering og/eller fordeling af introduktionsstillinger 

 
Der indstilles at Sygehus Thy-Mors (STH) tildeles 2 introduktionsstillinger grundet følgende: 
 

• Akutafdelingen Thy-Mors varetager anæstesiologisk service til såvel medicin, 
gynækologi-obstetrik som kirurgi, herunder abdominalkirurgi.  

• Afdelingen har akut funktioner inden såvel kirurgi som medicin. Og der er etableret 
traumekald funktion og kapacitet til at modtage multitraumer.  

• STH og akut afdelingen har en etableret uddannelsesstruktur. Således har STH 
introduktionsstillinger indenfor intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, gyn-obs og 
øjensygdomme. Således er der etableret et uddannelsesmiljø blandt de yngre læger. 

• Afdelingen har etableret intensiv medicinsk service med 4 intensiv + 4 intermediær 
pladser. 

• Der er etableret akut smerteservice samt et palliativt team. En egentlig smerteklinik er 
under overvejelse. 

• Afdelingen har således samtlige funktioner som kræves for at varetage en 
introduktionsuddannelse.  

 
Sygehus/hospital Aktuelle I-stillinger Forslag til fremtidige I-stillinger 

Viborg 5 5 
Hjørring 5 5 
Randers 5 5 
Herning 5 5 
Silkeborg 2 2 
Horsens 5 5 
Thy-Mors  2 
                         - - - 
I alt 27 29* 

 
Skema 1: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige I-stillinger fordelt på sygehuse/hospitaler 

 
*  Specialet har i alt 30 I-stillinger (minimums antallet, iflg. den nye dimensioneringsplan), og vil på næste møde i uddannelsesudvalget 
(URSARN) d. 29. november 2012 fordele den sidste I-stilling, og derpå fremsende en ny Lægefaglig Indstilling til næste møde i DRRLV. 

 

 
 

3. Ændring i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af 

hoveduddannelsesforløb 

 
Grundet rekruttering og uddannelseskapacitet indstiller undertegnede med støtte fra et enigt 
uddannelsesudvalg at fordele de to ekstra H-forløb med a) et i Region Nord (Aalborg-
Hjørring) og b) et i Region Midt (Århus-Horsens).  
Ad a) 4. året i førstnævnte forløb indstilles til Hjørring, da der er etableret en 
uddannelsesfunktion. Region Nord er den politiske region hvor specialistrekrutteringen er 
vanskeligst. Aktuelt forfordeles Region Midt i tildelingen af stillinger. 4. året i anæstesiologi 
anvendes specielt til udvikling af metakompetencer. Hjørring sygehus har et stort antal 
introduktionsstillinger uden tilsvarende H-forløb. Der er således rig mulighed for vejledning 
af yngre læger og tildelingen vil også styrke introduktionsuddannelsen.  
 
Ad b) 4. året indstilles her til Horsens. Sygehuset er et stort regionshospital veletableret i 
samtlige grene i moderne anæstesiologi. Akutfunktionen er opgraderet og anæstesiologisk 
afdeling har mange introduktionsstillinger. Afdelingen er underrepræsenteret i HU 
sammenhænge. Afdelingen i Horsens er blandt de bedst scorende afdelinger i evaluer.dk. 
Kvaliteten er ligeledes høj hvis man sammenligner med de øvrige afdelinger i succesraten i, at 
producere hoveduddannelsesforløb blandt introduktionslægerne. 
 



 

 

 

 

3.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 

 
Sammensætningen af et hoveduddannelsesforløb i anæstesiologi i Videreuddannelsesregion 
Nord er uændret. 
 
 

HSE FBE 

36 mdr. 12 mdr. 
 
 
 

3.2. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
 

Sygehus/hospital Aktuelle h-stillinger Forslag til fremtidige h-stillinger 

AUH 30 33 
Aalborg                        24 27 
Hjørring                         3 4 
Randers 4 4 
Viborg 4 4 
Herning 5 5 
Horsens 2 3 
                          - - - 
I alt 72 80 

 
Skema 2: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige stillinger i hoveduddannelsesforløb fordelt på sygehuse/hospitaler 

 
 
4. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med Uddannelsesudvalget i 
anæstesiologi (URSARN).  
 
Revideret uddannelsesprogram for Introduktionsforløbene på Sygehus Thy-Mors vil tilgå så 
snart revisionen af specialets målbeskrivelse foreligger. Hoveduddannelsesforløbene Aarhus-
Horsens og Aalborg-Hjørring eksisterer allerede. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag for 
introduktions- og hoveduddannelsesforløb godkendes. 
 
 
 
________31.10.2012______          ___Svein Åge Rodt____________________________ 
Dato                                                             Navn 
 




