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Kære Thomas. 
 
a) Ja, den lægefaglige indstilling kan godkendes med det tillæg, der blev fremsendt fra Jes Sandermann. 
b) Ja. 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan K. Hansen 
Ledende overlæge, 
Tlf. 97 66 46 11  
Mail: akh@rn.dk  
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL 

KLINIK HJERTE-LUNGE 

Karkirurgisk Afdeling 
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Kære Allan 
 
Tak for Aalborg Universitetshospitals svar. 
 
Problematikken, som du beskriver, er todelt: 
 
1. Fordeling af minimum og maksimum for antal i-stillinger  
Den videreuddannelsesregionale minimumsdimensionering (3) er fastsat i Sundhedsstyrelsens 
dimensioneringsplan for 2013-2017. Det ligger derfor udenfor mine beføjelser at hæve 
minimum for videreuddannelsesregionen. 
 
Med det foreslåede maksimum på to i Aarhus, vil den nye lægefaglige indstilling ikke forhindre 
afdelingen i fortsat at uddanne to i-læger årligt. 
 
Med det foreslåede maksimum på halvanden i Aalborg, vil den nye lægefaglige indstilling heller 
ikke forhindre jer i at uddanne to i-læger årligt. Det skyldes dels at specialet i de forgangne år 
ikke har forbrugt sin maksimumsdimensionering (5), dels at Sundhedsstyrelsen har åbnet op 
for, at specialer må overskride det dimensionerede maksimum indenfor deres 
videreuddannelsesregion – overskridelser skal godkendes af DRRLV på baggrund af en 
vurdering af uddannelseskapaciteten fra PKL.  
 
En sådan løsning skulle som minimum kunne dække behovet frem til næste 
dimensioneringsplan i 2018. 
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Konklusion: Den lægefaglige indstilling beskriver, hvordan den udmeldte ramme fra 
Sundhedsstyrelsen udmøntes i Videreuddannelsesregion Nord. Indenfor denne ramme er der 
mulighed for en vis fleksibilitet. 
 
2. Finansiering af introduktionsstillinger i Aalborg 
Dette spørgsmål er et lokalt anliggende. Økonomien i Region Nordjylland er lagt ud til 
hospitalerne. Du skal derfor tale med dit lokale ledelsessystem om mulighederne for 
medfinansiering af de to årlige i-stillinger på din afdeling.  
 
Spørgsmål 

a) Kan Aalborg godkende lægefaglige indstillings rammer?  
b) Ønsker Aalborg at høringssvaret vedlægges dagsordenen til møde i Det Regionale Råd 

for Lægelig Videreuddannelse? 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Madsen Birk 
AC-fuldmægtig 
Tlf.: 7841 0792 
Thomas.Birk@stab.rm.dk 
Videreuddannelsessekretariatet ▪ Region Nord 
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Kære Thomas. 
Hermed høringssvar, som er afstemt med Morten Noreng på vegne af Hospitalsledelsen, Aalborg 
Universitetshospital: 
 
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE DIMENSIONERINGEN AF INTRODUKTIONSSTILLINGER I 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD. 
 
Det har i de seneste år været vanskeligt at besætte hoveduddannelsesstillinger i Karkirurgi i 
Videreuddannelsesregion Nord. Således var der til den seneste ansøgningsrunde til 
kombinationsstillingerne mellem Aarhus og Aalborg Universitetshospitaler kun én ansøger til to 
stillinger. Dette kan bunde dels i manglen på KBU-stillinger, der gør det vanskeligt at 
præsentere specialet for de unge læger, dels i at der er for få introduktionsstillinger til at 
”føde” specialet, da ikke alle introduktionslæger naturligvis ønsker eller er egnede til at gå 
videre i en karkirurgisk hoveduddannelse. 
Der er for tiden finansieret og besat to introduktionsstillinger på Aarhus Universitetshospital, 
og det er yderst vigtigt, at man opretholder antallet af introduktionslæger, da det også kan få 
alvorlige følger for rekrutteringen til hoveduddannelsen på Aalborg Universitetshospital, hvis 
antallet beskæres.  Det anbefales derfor, at minimumsantallet hæves til  
to på Aarhus Universitetshospital og på Aalborg Universitetshospital. 
 
På vegne af Lægefaglig direktør Morten Noreng og Ledende overlæge Allan K. Hansen. 
Med venlig hilsen 
 
Allan K. Hansen 
Ledende overlæge 
Karkirurgisk afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
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