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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 

 

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet:  

Diagnostisk Radiologi 
 

Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Anne Grethe Jurik for specialet Diag-

nostisk Radiologi og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-

nelse marts 2013. 

 

1. Indledning 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-2012 skulle der i Videreuddannelsesre-

gion Nord være 11 hoveduddannelsesforløb. Grundet speciallægemangel i Videreuddannel-

sesregion Nord blev dette accepteret udvidet til 12 hoveduddannelsesforløb med start 1. sep-

tember 2009. Desværre har det ikke ført til sufficient speciallægedækning, bla. på grund af en 

periode med vakante forløb. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 skal der etableres et yderligere 

hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Placeringen af det ekstra forløb er 

diskuteret på møder i Uddannelsesrådet for Diagnostisk Radiologi hhv. 31.10.12 og 02.01.13. 

Der er i rådet enighed om, at det ekstra forløb sammensættes som de øvrige forløb i Videre-

uddannelsesregion Nord. Baseret på den aktuelle strukturering af kliniske specialer og radio-

logisk uddannelsespotentiale er det rådets indstilling at det nye forløb omfatter uddannelse 

ved Aalborg Universitetshospital og regionshospitalet i Horsens. For at undgå for stor afstand 

mellem uddannelsesstederne er det accepteret at et tidligere Aarhus-Viborg forløb ændres til 

et Aalborg-Viborg forløb. 

Udover dette er der ikke ændringer vedr. hoveduddannelsesforløbene i regionen, men neden-

stående fordeling af de 20 finansierede introduktionsstillinger er diskuteret og accepteret af 

uddannelsesrådet 02.01.13.  
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2. Ændring i dimensionering og/eller fordeling af introduktionsstillinger 

 

Nedenstående indstilling vedr. fordeling af finansierede I-stillinger er et resultat af følgende 

fakta: 

1. Universitetsafdelingerne vil få øget antal hoveduddannelsesstillinger, specielt når struk-

turændringerne fra 2009 er fuldt implementeret. 

2. Radiologisk afdeling i Randers har tilkendegivet at 3 introduktionsstillinger kombineret 

med 2 hoveduddannelsesstillinger er hvad afdelingen har uddannelseskapacitet og potenti-

ale til. 

3. Radiologisk afdeling i Silkeborg har gennem de sidste år haft to besatte introduktionsstil-

linger og har såvel uddannelseskapacitet som potentiale til at varetage dette fremover. 

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

HE Vest 4 4 

HE Midt 4 5 

HE Horsens 1 1 

RH Randers 4 3 

AUH, Neurordiologisk afdl. 0 0 

AUH Billeddiagnostisk afdl. 0 0 

AUH Radiologisk afdl.  3 2 

Aalborg 4 3 

Vendsyssel 2 2 

I alt 22 20 
 

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

 

 

2. Ændring i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af hoveduddannelses-

forløb 

Grundet nogle ubesatte uddannelsesstillinger indtil 2011 er der stadig speciallægemangel i 

regionen. Der er heldigvis ikke længere rekrutteringsproblemer til specialet og Uddannelses-

rådet har sammensat til 2 midlertidige ekstra uddannelsesforløb med start 1. marts 2013. 

Trods dette vil der fortsat være mangel på radiologiske speciallæger i regionen i nogle år, og 

ifølge Sundhedsstyrelsens nye dimensionering øges antallet af hoveduddannelsesstillinger 

med et yderligere forløb. 

  

 

2.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 

I Videreuddannelsesregion Nord har vi valgt at have ensartet opbygget uddannelsesforløb 

omfattende 1 1/2 år på universitetshospital, 1 år på regionshospital og 1 1/2 år på universitets-

hospital. Uddannelsesudvalget har vurderet at dette giver den kvalitativt bedste kompetence-

udvikling. Introduktionsstillingen gennemføres oftest på regionshospital, hvorfor det virker 

stimulerende på læringen at få et ophold på universitetshospital inden den uddannelsessøgen-

de atter fordyber sig i det mere generelle for at slutte af med et ophold på universitetsafdeling. 

Næsten alle hoveduddannelseskurserne og forskningstræningen ligger i tiden på universitets-

hospital, således at der bliver tid til fordybelse i det bredere diagnostiske spektrum under regi-

onshospitalsopholdet. 

I Videreuddannelsesregion Øst er halvdelen af hoveduddannelsesforløbene fordelt på samme 

måde som i region Nord eller med alle 4 år på universitetshospital. Den anden halvdel er med 

2 år på regionshospital efterfulgt af 2 år på universitetshospital. I Videreuddannelsesregion 

Syd er alle forløb fordelt med 1 år på regionshospital, 2 år på universitetshospital og 1 år på 

regionshospital. Begge strukturer betyder en del afbrydelser under regionshospitalsopholdet, 

hvilket er minimeret i Videreuddannelsesregion Nord’s uddannelsesforløb. 

 

Nuværende og fremtidige uddannelsesforløb (eksempel på Aarhus forløb): 



 

 

 
By, Afd. Hospital, Afd. By, Afd. 

Aarhus 18 mdr.  Horsens 12 mdr Aarhus 18 mdr. 

 
 

Fremtidigt uddannelsesforløb (eksempel på Aalborg forløb): 

 
By, Afd. Hospital, Afd. By, Afd. 

Aalborg 18 mdr.  Hjørring 12 mdr Aalborg 18 mdr. 
 

 

 

2.2. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
 

Den sidste strukturomlægning, påbegyndt september i 2009, vil først have fuld effekt i 2013. 

Ved etablering af et nyt uddannelsesforløb med start og afslutning ved Aalborg Universitets-

hospital samt 12 mdrs. Uddannelse på Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Horsens vil 

fordelingen af hoveduddannelsestillinger ved fuld implementering blive som følger:  

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

HE Vest 2 3 (træder i kraft 1.3.2013) 

HE Midt 4 4 

HE Horsens 1 2 (det 13. forløb træder i kraft i 

2015) 

RH Randers 2 2 

AUH, Neuroradiologisk afd. 4 4 

AUH Billeddiagnostisk afd. 6 8 (træder i kraft i 2013) 

AUH Radiologisk afd. 9 12 (træder i kraft i 2013) 

Aalborg 12 14 (træder i kraft i 2014) 

Vendsyssel 2 2 

I alt 42 51* 
 

Skema 2: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige stillinger i hoveduddannelsesforløb fordelt på sygehuse/hospitaler. *pga. intermitte-
rende 6 mdrs. vakance på regionshospital vedr. det nye forløb opnås ikke målet om kontinuertlig at have 52 h-stillinger besat.  

 

 

3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Det Radiologi-

ske Uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Nord. 

 

Der har ikke været dissens mod indstillingen i uddannelsesrådet. 

 

Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag for intro-

duktions- og hoveduddannelsesforløb godkendes. 

 

Eksempler på de specificerede tilhørende uddannelsesprogrammer vedlægges.  

 

 

14 februar 2013  Anne Grethe Jurik 

______________                                   _______________________________ 

Dato                                                             Navn 

          




