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Sundhedsuddannelser  

 

Kære Dorthe Trærup Knude,  

  

Hospitalsenhed Midt har følgende indsigelser mod den foreslåede 
reducering af hoveduddannelsesstillinger i intern medicin, 
gastroenterologi og hepatologi på Hospitalsenhed Midt:  

  

Hospitalsenhed Midt anser det for uddannelsesmæssigt 
uhensigtsmæssigt, at fjerne én hoveduddannelsesstilling i 
gastroenterologi og hepatologi fra Hospitalsenhed Midt. Da 
reduceringen vil medføre, at der fremover kun vil være én 
hoveduddannelseslæge ad gangen på RH Silkeborg.  

  

Inden for det sidste år, har det gastroenterologiske 
uddannelsesudvalg fastslået, at det vil være hensigtsmæssigt i 
forhold til uddannelseskvaliteten, at der er 2 hoveduddannelseslæger 
på alle Region Midtjyllands fem matrikler. Yngre læger er enige i, at 
det er af uddannelsesmæssig betydning, at der altid er 2 
uddannelseslæger på samme trin samme sted.  

  

Det vil ikke have uddannelsesmæssig værdi for en 
hoveduddannelseslæge på RH Silkeborg, at have to kollegaer på RH 
Viborg. Dels er den daglige drift af afdelingerne på RH Silkeborg og 
RH Viborg adskilte og dels umuliggør den geografiske spredning en 
daglig kontakt mellem hoveduddannelseslægerne på RH Silkeborg og 
RH Viborg. Hospitalsenhed Midt vurderer derfor, at en reducering i 
antallet af hoveduddannelser, vil være forringende for uddannelsen af 
den hoveduddannelseslæge, der er på RH Silkeborg.  

  

Hospitalsenhed Midt finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke tages 
højde for hvilke konsekvenser det vil få for uddannelseskvaliteten, at 
der reduceres i antallet af hoveduddannelsesstillinger på 
Hospitalsenhed Midt. 

  

Hospitalsenhed Midt efterspørger en saglig begrundelse for at flytte 
én hoveduddannelsesstilling inkl. lønudgiften fra Hospitalsenhed Midt 
til RH Randers. 

Hospitalsenhed Midt bør ikke opfattes som én enhed, idet det er 
politisk bestemt, at de to medicinske afdelinger på RH Silkeborg og 
RH Viborg driftmæssigt er to fuldgyldige og adskilte medicinske 
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afdelinger. Da RH Silkeborg har en større medicinsk-ambulant 
afdeling end RH Randers, er det således uforståeligt, at der fremover 
skal være 3,5 hoveduddannelseslæger på RH Randers mod 1 
hoveduddannelseslæge på RH Silkeborg. Ses der bort fra den 
politiske beslutning, således Hospitalsenhed Midt på dette område 
betragtes som en enhed, bør der tages hensyn til, at den medicinske 
produktion på Hospitalsenhed Midt er mere end dobbelt så stor, som 
den medicinske produktion er på RH Randers. Dette taler således 
også imod, at den fremtidige fordeling skal være 3,5 
hoveduddannelsesstillinger på RH Randers og 3 
hoveduddannelsesstillinger på Hospitalsenhed Midt.  

  

 

Med venlig hilsen 

 

Hospitalsledelsen,  

Hospitalsenhed Midt 




