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Vedrørende lægefaglig indstilling om ny dimensionering af orto-

pædkirurgiske introduktionsstillinger: 

Den aktuelle lægelige indstilling dat.4. juni, 2013, fra PKL Søren Kold, blev udarbej-

det efter mødet d. 6. maj 2013 i uddannelsesudvalget for Ortopædisk Kirurgi, Videre-

uddannelsesregion Nord. 

Der er indgivet dissens fra ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og 

fra ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus Thy-Mors. 

 

Herved nedlægges også dissens fra Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital i 

forhold til fordelingen af Introduktionsstillinger med følgende begrundelse: 

1. Fordelingsnøgle for Introduktionsstillinger i form af Finansierede (minimums-

stillinger) og Ikke Centralt Finansierede (Maksimum stillinger): 

a. I de gamle regler for fordeling af introduktionsstillinger var der en 

overordnet fælles fordelingsnøgle, der siger 2/3 af stillingerne til Re-

gion Midtjylland og 1/3 til Region Nordjylland. Det ville give en forde-

ling af de 18 finansierede Introduktionsstillinger med 12 i Midt og 6 i 

Nord. Imidlertid blev der i cheflægekredsen vedtaget nye fordelings-

regler, hvor der er befolkningsgrundlaget der bestemmer fordelingen 

af Introduktionslæger. I indstillingen er der taget udgangspunkt i be-

folkningsgrundlaget og fordelingen blev herefter 13 i midt og 5 i Nord. 

Beregningen er desværre, ud fra de aktuelle tal, behæftet med en 

matematisk unøjagtighed og den korrekte udregning giver en forde-

ling på 12 stillinger i Midt og 6 stillinger i Nord. 

b. Fordelingen af Maksimumstillinger kan ikke være undergået nogle af 

de ovenstående fordelingsregler, idet fordelingen er 6 i Midt og 0 i 

Nord. En tilsvarende fordeling efter ovenstående fordelingsnøgler vil 

give 4 stillinger i Midt og 2 stillinger i Nord. 

2. Sygehus Thy-Mors er et af Regionens 3 akutsygehuse og det virker uhen-

sigtsmæssigt at et akutsygehus ikke har en uddannelsesstilling indenfor det 

ortopædkirurgiske speciale. Det uhensigtsmæssige i kun at have en uddan-

nelsesstilling, som fremhævet i indstillingen, kan elimineres ved en ny forde-

ling af maksimumsstillinger. 

 

Konklusionen er at vi nedlægger dissens mod fordelingen af både Finansierede og 

Ikke Finansierede Introduktionsstillinger mellem Region Midtjylland og Region Nord-

jylland. 
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Side 2 af 2 

Vi foreslår en fordeling med 12 Finansierede og 4 Ikke Finansierede Introduktionsstil-

linger i Region Midtjylland samt 6 Finansierede og 2 Ikke Finansierede Introduktions-

stillinger i Region Nordjylland. 

Såfremt kriterierne for tildeling af Introduktionsstillinger til de enkelte hospita-

ler/sygehuse indenfor Regionerne ikke er ændret vil vi foreslå følgende fordeling: 

 

Ortopædkirurgisk afsnit, Aalborg Universitetshospital: 3 Finansierede stillinger 

1 Ikke finansieret stilling 

Ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus Vendsyssel: 2 Finansierede stillinger 

Ortopædkirurgisk afsnit Sygehus Thy-Mors:  1 Finansieret stilling 

    1 Ikke finansieret stilling 

 

Med venlig hilsen: 

 

Ledende overlæger og Uddannelsesansvarlige overlæger 

Ortopædkirurgisk afsnit, Aalborg Universitetshospital 

Ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus Vendsyssel 

Ortopædkirurgisk afsnit, Sygehus Thy-Mors 

Klinikchef, Klinik Hoved-Orto 




