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Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse i Videre-
uddannelsesregion Nord (DRRLV) 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
 
Att. Sekretariatschef Berit B. Handberg 

 
Re: Lægefaglig indstilling dateret d. 4. juni 2013, for Specialet Ortopædisk 
Kirurgi v. Overlæge, Postgraduat Klinisk Lektor (PKL) Søren Kold 
 
 
Sygehus Thy-Mors indgiver hermed dissens vedr. den lægefaglige indstilling, 
dateret d. 4. juni, 2013, for specialet Ortopædisk Kirurgi i Videreuddannelsesre-
gion Nord. 
 
Med henvisning til referatet fra DRRLV d. 1. marts 2013 har det vakt undren, at 
enhver kontakt og forsøg på dialog med det specialespecifikke uddannelsesud-
valg for Ortopædisk Kirurgi har været på foranledning af Sygehus Thy-Mors. 
Trods flere henvendelser er den eneste respons fra det specialespecifikke ud-
dannelsesudvalg faktisk, at den lægefaglige indstilling atter ville blive behandlet 
ved et udvalgsmøde primo maj 2013. Som bekendt har udvalget indstillet den 
samme fordeling af uddannelsesforløb.  
Det bør anføres, at ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Thy-Mors organisato-
risk er tilknyttet Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital og således ikke 
organisatorisk henlagt under Sygehus Thy-Mors.  
 
Vi noterer os den lægefaglige indstillings formulering vedr. anvendelse af én for-
delingsnøgle for forløb, der anføres som finansierede og øjensynligt ingen for 
ikke-finansierede forløb - alle tilgår Region Midtjylland. Den i den lægefaglige 
indstilling anvendte fordelingsnøgle for finansierede forløb, baseret på antallet af 
indbyggere i de to regioner er en fordelingsnøgle tidligere aftalt cheflægerne 
imellem i de to regioner og er naturligvis gældende for samtlige forløb.  
Antallet af indbyggere i Region Midt- (RM) angives til 1.262.115 og i Region 
Nordjylland (RN) til 579.787 indbyggere. RM udgør således 68,5 % og RN 
31,5 % af det samlede antal indbyggere i de to regioner på 1.841.902. Svarende 
hertil udregnes fordelingen af det samlede antal introduktionsuddannelsesstillin-
ger (24) til 16 til RM og 8 til RN.  
Anvendes fordelingsnøglen til de af det ortopædkirurgiske uddannelsesudvalgs 
opdeling i finansierede og ikke-finansierede forløb beregnes følgende fordeling: 

1. Finansierede forløb med 12 til Region Midtjylland og 6 til Region Nordjyl-

land og 

2. Ikke-finansierede forløb med 4 til Region Midtjylland og 2 til Region 

Nordjylland  

Der er således en diskrepans på i alt 3 introduktionsuddannelsesforløb (et finan-
sieret og to ikke-finansierede forløb) der ikke er korrekt fordelt med baggrund i en 
fordelingsnøgle baseret på antallet af indbyggere. 
 
Det er Sygehus Thy-Mors’s opfattelse, at den ortopædkirurgiske afdeling på sy-
gehuset kan og bør varetage 2 af disse 3 introduktionsuddannelsesforløb. Dette 
vil også imødegå den lægefaglige indstillings argumentation om, at afdelingen 
kun har én uddannelsesstilling. Det bemærkes i den lægefaglige indstilling, at 
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den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Thy-Mors ikke har H-stillinger. Det er 
Sygehus Thy-Mors opfattelse, at et akut klassificeret modtagesygehus bør delta-
ge i lægelige hoveduddannelsesforløb. Sygehus Thy-Mors indgår naturligvis ger-
ne i en dialog om deltagelse heri. Formuleringen i den lægefaglige indstilling op-
fattes imidlertid som en argumentation vedrørende det samlede antal uddannel-
sesforløb på afdelingen og ikke om der er H-forløb på afdelingen. Det kan i øvrigt 
anføres at ingen af de øvrige specialer der er repræsenteret med uddannelses-
forløb på Sygehus Thy-Mors finder koblingen mellem I- og HU-stillinger nødven-
dig. 
 
Sygehus Thy-Mors indgiver på denne baggrund dissens imod den lægefaglige 
indstilling og er, med baggrund i den angivne fordelingsnøgle, af den opfattelse 
at i alt 16 introduktionsuddannelsesforløb tildeles Region Midtjylland og 8 forløb 
tildeles Region Nordjylland. Af de 8 til Region Nordjylland imødegås argumenta-
tionen fra det ortopædkirurgiske uddannelsesudvalg ved at eet finansieret (som 
nu) og et ikke-finansieret forløb tildeles den ortopædkirurgiske afdeling, matrikel 
Sygehus Thy-Mors, medens det tredje ikke-korrekt placerede forløb tilgår enten 
Sygehus Vendsyssel, Hjørring eller Aalborg Universitetshospital. 
 
  ----------------------------------------------------- 
 
Sygehus Thy-Mors har igennem de senere år haft øget fokus på de lægelige vi-
dereuddannelsesforløb. Udover specialet ortopædisk kirurgi er der introduktions-
uddannelsesforløb i specialerne Intern Medicin, Organkirurgi, Anæstesiolo-
gi/Intensiv terapi samt Oftalmologi. Der er aktuelt en målrettet indsats på, at etab-
lere deltagelse i yderligere to specialer.  
Indenfor de sidste 5 år har sygehusets intern medicinske og senest det organki-
rurgiske speciale (2013) fået tildelt de videnskabelige selskabers årlige uddan-
nelsespris. Herudover har sygehuset en flerårig tradition med deltagelse i klinik-
ophold for lægestuderende fra det medicinske fakultet ved Aarhus Universitet. 
Der er aktuelt indledt en særdeles positiv dialog med det medicinske fakultet ved 
Aalborg Sygehus m.h.p., at deltage i klinikophold for lægestuderende derfra. 
 
Som et af Danmarks 19 akut klassificerede sygehuse med nonselekteret patient-
indtag er Sygehus Thy-Mors i stand til at tilbyde et varieret patientgrundlag/-
indtag i en sammensætning der matcher RM’s og RN’s øvrige akut modtagesy-
gehuse. Indenfor også det ortopædkirurgiske område er der således aktiviteter 
(inklusive traumatologiske), der opfylder de ortopædkirurgiske målbeskrivelsers 
krav. Sygehus Thy-Mors kan tilbyde introduktionsuddannelsesforløb uden plan-
lægning af fokuserede ophold på andre afdelinger og/eller ophold på to matrikler 
med hver sit uddannelsessystem og d.v.s ikke den samme uddannelsesansvarli-
ge overlæge/vejlederstab. 
 
 
 
På vegne af sygehusledelsen 
 
 
Hans Ole Holdgaard 
Cheflæge, Sygehus Thy-Mors 
 




