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Bilag: PKL’s betragtninger vedr. baggrunden for den lægefaglige indstilling 
Med udvidelsen af antallet af HU stillinger fulgte jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan en 
øgning af antallet af introduktionsstillinger på mellem 1.5 og 2.5 x antallet af HU forløb. Der har ikke 
tidligere været arbejdet med minimums- og maksimumsdimensionering på de enkelte 
uddannelsesafdelinger og med etableringen af en baseline for introduktionsstillinger i Region Midt fra 
1. januar 2012 blev opgaven ikke at udvide, men at reducere antallet af de etablerede 
introduktionsstillinger fra 22 til 20. Fordelingen af disse 20 stillinger har tidligere været indstillet til 
godkendelse af DRRLV (1. marts 2013) men blev ikke accepteret. Fordelingen har derfor atter været 
diskuteret i uddannelsesudvalget 27. juni og 31. oktober 2013. Der er siden rådsmødet bevilliget 
yderligere et HU forløb i Videreuddannelsesregion Nord, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Placeringen 
af dette har afventet fusionsresultatet ved AUH og diskussion vedr. den endelige placering er derfor 
først begyndt på udvalgsmødet 31. oktober 2013. Etablering af yderligere et HU forløb betyder 
imidlertid at den aktuelle indstilling kun omfatter en reduktion af minimumsdimensioneringen til 21 
foruden nyetablering af en maksimumsdimensionering for de involverede afdelinger.  
 
Der er i anbefalingen af fordelingen vedr. minimumsdimensioneringen taget højde for følgende fakta: 
1. Radiologisk afdeling ved RH Randers har tilkendegivet at 3 introduktionsstillinger kombineret 

med 2 hoveduddannelsesstillinger er hvad afdelingen har uddannelseskapacitet og potentiale til. 
2. Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, mener 3 introduktionsstillinger er passende, 

idet afdelingen ved fuld implementering af nyt HU forløb får 14 HU læger.  
3. Radiologisk afdeling i Silkeborg har siden sidste dimensioneringsfordeling haft to besatte 

introduktionsstillinger foruden en HU læge og har såvel uddannelseskapacitet som -potentiale til at 
varetage dette fremover. 

4. Radiologisk afdeling, HE Horsens, har indtil nu kun haft en introduktionsstilling besat. Hertil 
kommer at det nyetablerede HU forløb er placeret ved HE Horsens. For at sikre en valid 
uddannelseskvalitet finder uddannelsesudvalget det hensigtsmæssigt at vurdere hvorvidt der i 
Horsens er uddannelseskapacitet til 4 under uddannelse (2 HU og 2 introduktionslæger) før der 
tages endelig stilling til en permanent etablering af yderligere en introduktionsstilling ved HE 
Horsens. Hvis der verificeres tilstrækkelig uddannelseskapacitet i Horsens når den anden HU 
stilling er påbegyndt og der evt. forsøgsvis er etableret en introduktionsstilling indenfor 
maksimumsdimensionering anbefaler udvalget at der flyttes en stilling fra Radiologisk afdeling 
AUH til HE Horsens.  

5. Der er taget hensyn til speciallægebemanding og undersøgelsesproduktion, idet specielt uddannelse 
af introduktionslæger er tidskrævende. Der er jf. oversigt fra 8/8 2013 over antallet af radiologiske 
speciallæger i Region Midt 8,5 ved HE Horsens mod 22,18 ved HE Midt og 71,70 ved AUH. Det 
vil med 3 uddannelsessøgende ved HE Horsens (2 HU og 1 intro), 9 ved HE midt (inklusiv 2 
introduktionsstillinger i Silkeborg) og 27 ved AUH (ved fuld implementering af HU forløb) betyde 
en fordeling mellem uddannelsessøgende/speciallæger på hhv. 0,35 i Horsens, 0,41 i Midt (0,25 for 
Silkeborg alene) og 0,38 ved AUH. Disse tal understøtter at der kan flyttes en stilling fra AUH til 
Horsens, men der er aktuelt usikkerhed omkring hvilket undersøgelsesgrundlag der er til 
uddannelse ved HE Horsens. Dette er veletableret i Silkeborg og ved AUH, men ifølge oplysninger 
fra den ledende overlæge i Horsens er der udliciteret konventionelle knogleundersøgelser til 
beskrivelse og der er en radiologisk speciallæge ansat på Ortopædkirurgisk afdeling til beskrivelse 
af undersøgelser her. Det må antages at dreje sig om mindst 10.000-15.000 undersøgelser på 
årsbasis som herved ikke umiddelbart er tilgængelige til oplæring af introduktionslæger. Dette er 
betænkeligt da netop konventionelle knogleundersøgelser udgør en væsentlig del af det nødvendige 
læringspotentiale for introduktionslæger. 

  
Det radiologiske uddannelsesudvalg er enig om ovennævnte bortset fra dissens fra Klaus Kamphausen, 
HE Horsens. Klaus Kamphausen er af den opfattelse at afdelingen har kapacitet til at varetage 
uddannelse af 2 HU og 2 introduktionslæger bla. via et evt. fokuseret ophold hos den radiologiske 
speciallæge ved Ortopædkirurgisk afdeling, HE Horsens. 
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