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4.1.2. Almen medicin – hoveduddannelse, Region Midtjylland 

De tre PKL’er i Almen medicin i Region Midtjylland, Kate Klostergaard, Søren Prins og Roar 
Maagaard, indstiller en udvidelse og omlægning af de almenmedicinske hoveduddannelsesforløb i 
Region Midtjylland. Den lægefaglige indstilling eftersendes til Rådet. 
 
Som følge af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for perioden 2013-2017 udvides antallet af 
årlige hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland, fra 54 til 56. Derudover indstiller PKL’erne en 
ændring i sammensætningen af de hospitalsansættelser der indgår i hoveduddannelsen. Der ændres 
ikke i det samlede antal måneder, de almenmedicinske uddannelseslæger er ansat på regionens 
hospitaler (i alt 30 måneder ud af 4,5 år). Men da nogle ansættelser forlænges og andre afkortes i 
forhold til de nuværende forløb, vil der forekomme en udvidelse i antal årsværk på nogle afdelinger, 
og en reduktion på andre afdelinger. Derudover er visse ændringer indført efter ønske fra Region 
Midtjylland - dels fordelingen på hospitalsenhederne, og dels længden af ansættelser i akutafdeling 
og i Psykiatri.  
 
Direktionen i Region Midtjylland har anbefalet denne fordeling af hoveduddannelsesforløb: 
Aarhus Universitetshospital 8 forløb 
Regionshospitalet Randers  12 forløb 
Regionshospitalet Horsens  10 forløb 
Hospitalsenhed Midt  12 forløb 
Hospitalsenheden Vest  14 forløb 
 
De fremtidige forløbstyper, der er skitseret i indstillingen, erstatter de nuværende godkendte forløb. 
 
Ændringerne foreslås efter fællesmøder med Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Midt, 
Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital og 
Regionspsykiatrien i Region Midtjylland, med deltagelse af de postgraduate kliniske lektorer i 
Almen medicin, og repræsentanter for afdelinger og hospitalsledelser. 
 
På mødet med Hospitalsenheden Midt blev der udarbejdet to modeller for den fremtidige udannelse 
af de almenmedicinske hoveduddannelseslæger på HE Midt. Begge modeller blev efterfølgende 
forelagt hospitalsledelsen med anbefaling af den ene model, der indeholdt 13 måneders ansættelse 
på medicinsk afdeling, hvoraf AP-lægerne skulle være udlånt til gynækologisk afdeling i 2 
måneder/2x20 arbejdsdage i fokuseret ophold. Derudover 6 måneders ansættelse på hhv. 
Børneafdelingen og i FAM, og 5 måneders ansættelse i Regionspsykiatrien. Hospitalsledelsen 
valgte dog at anbefale den anden forelagte model, der indeholder 5 måneders Gynækologi, 6 
måneders Pædiatri, 5 måneders Psykiatri, 8 måneders Intern medicin og 6 måneders FAM. Det er 
derfor denne model der er beskrevet i indstillingen 
 
Derudover har der været afholdt møde mellem PKL Kate Klostergaard og repræsentanter for 
Regionspsykiatrien Vest samt Videreuddannelsessekretariatet, da der både ligger en kritisk 
inspektorrapport og kritik fra de yngre almenmedicinske uddannelseslæger i Regionspsykiatrien 
Vest, Holstebro. Baseret på dette møde er der fremsendt en handleplan fra ledende overlæge Inge 
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Lund Petersen (vedlagt). Den uddannelsesansvarlige overlæge i Regionspsykiatrien Vest, såvel 
Herning som Holstebro, forpligter sig til løbende evaluering hver anden måned. PKL Kate 
Klostergaard mener, det er en betingelse for denne lægefaglige indstilling at uddannelsesforholdene 
i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, forbedres, jf. referat fra mødet, og handleplanen. Sker dette 
ikke, må almenmedicinernes ansættelse i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, genovervejes. 
 
Hvis Rådet godkender den lægefaglige indstilling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge 
Sundhedsstyrelsen om dispensation fra reglen om, at ansættelser i lægelig videreuddannelse skal 
vare mindst seks måneder. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.2.1: Lægefaglig indstilling Almen medicin, eftersendt 29.11. 
Bilag 4.1.2.2: Handleplan for Regionspsykiatrien Vest 
Bilag 4.1.2.3. Høringssvar fra Randers om AM, eftersendt 3.12. 
Bilag 4.1.2.4. Høringssvar Aarhus AM, eftersendt 3.12. 
Bilag 4.1.2.5. Høringssvar Psykiatri RM AM, eftersendt 3.12. 
 
Referat: 
Psykiatri og Social i Region Midtjylland er indstillet på og i gang med at gøre en indsats for at leve 
op til den handleplan, der er aftalt for uddannelse i Regionspsykiatrien Vest. 
 
Aarhus Universitetshospital bemærkede, at hospitalet har særlige udfordringer i forbindelse med 
udflytningen til DNU. Der kan derfor blive behov for at gå tidligere i gang med ansættelserne i 
akutmodtagelsen. Men det har ikke konsekvenser for det samlede antal stillinger, eller fordelingen 
af stillinger mellem hospitalerne. 
 
Der er forskelle mellem modellerne for sammensætning af uddannelsesforløbene inden for 
videreuddannelsesregionen og i forhold til de øvrige videreuddannelsesregioner. Det giver 
mulighed for at få erfaringer med, hvad der virker godt og mindre godt. 
 
Rådet udtrykte anerkendelse til dem der har indgået i arbejdet.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
Handleplanen for Regionspsykiatrien Vest tages til efterretning, og Rådet ønsker en opfølgning om 
et halvt år. 
 




