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Høringssvar vedr. reduktion af introduktionsstillinger i karkirurgi 

 

Vedr; ændringer i antallet af medfinansierede introduktionsstillinger i karkirurgi, AUH 

 
I henhold til den lægefaglige indstilling vedrørende introduktionsuddannelsen i karkirugi indstilles 
fra PKL Jes Sandemann, at de 3 medfinansierede introduktionsstillinger (I-min) fordeles med en 
stilling på hver af de tre kar kirurgiske afdelinger i uddannelsesregion Nord. I supplerende skrivelse 
af 12 august 2014 fra JS anbefales at øge antallet af medfinansierede introduktionsstillinger fra 3 til 
5 med det mål at sikre den fremtidige speciallægedækning i regionen. 
 
AUH har følgende kommentarer 

 
Vedrørende den uddannelsesmæssige forpligtigelse;  
Den karkirurgiske det af Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling, AUH har uddannelsespotentiale til at 
uddanne 2 introduktionslæger i Karkirurgi pr år og har derfor et stort ønske om at fortsætte med at 
gøre dette.  
 
Vedrørende konsekvenser for medfinansieringen; 

AUH anerkender, at der ifølge SST´s dimensioneringsplan for 2013-2017 skal ske en reduktion i 
antallet af introduktionsstillinger i uddannelsesregion Nord fra 4 til 3 medfinansierede stillinger (I-
min), mens antallet af I-max fastholdes til i alt 5 stillinger. 
 
Ifølge den primære lægefaglige indstilling (4. august 2014) skal AUH reduceres fra to 
medfinansierede introstillinger (jf. Lægefaglige indstilling Karkirurgi 2011) til en medfinansieret 
stilling med virkning fra 1. september 2015.  
 
AUH vil gerne anmode om, at der frem til næste dimensioneringsplan med virkning fra 2018 sikres 
en fastholdelse af den regionale medfinansiering til to introduktionsstillinger på AUH begrundet 
med 
 
a) at der er opstået problemer med, at kunne rekruttere ansøgere til HU-forløb ud fra de besatte 
introduktionsstillinger i regionen. Data for uddannelsesregion Nord viser, at der i 2014 var 2 HU- 
stillinger i opslag, men ingen ansøgere, hvorfor stillingerne nu er i genopslag. Baggrunden for 
manglende ansøgere kan være, at det karkirurgiske speciale er et mindre speciale med en relativ 
snæver/afgrænset opgaveløsning og at det derfor, som det er specialets erfaring, er nødvendigt at 
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ansætte introlæger med en faktor ca. 2,5 (ca. 40 % fortsætter i specialet) før der er fundet dels 
egnede og dels introlæger, der er ønsker at fortsætte i specialet.  
 
b) at den faglige udvikling indenfor specialet vil indebære, at det fremadrettet vil være karkirurgiske 
speciallæger, der skal varetage endovaskulære procedure samt varice kirurgien, hvilket vil betyde, 
at der vil være behov for et øget antal speciallæger i karkirugi i uddannelsesregion Nord. Den 
faglige udvikling vil indgå i den fremtidige Specialeplan og understøttes allerede nu af AUH´s 
strategi på den endovaskulære område. Desuden er der på landsplan endvidere allerede nu ubesatte 
speciallægestillinger. 

 
 
AUH ser frem til en dialog med VUS omkring muligheden for at fastholde to medfinansierede 
introduktionsstillinger i karkirugi på AUH 
 
 
På vegne af AUH 
 
Gitte Eriksen 
Uddannelseskoordinerende overlæge 
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Aarhus Universitetshospital 
 
 
 
Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med ledende overlæge Lars Ilkjær og 
uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Lautsen, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling, AUH 
 




