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Opmærksomhedspunkter fra VUS ift. SPAR 15-19 
 
Videreuddannelsessekretariatet var ikke inddraget i størstedelen af beslutningerne i SPAR 15-
19, dette dokument er en oversigt over områder hvor disse beslutninger kan have indflydelse 
på den lægelige videreuddannelse. Ved sidste omstillingsplan var der flere økonomiske pro-
blemer. Ved denne plan er økonomien til uddannelse og uddannelseslæger blevet håndteret. 
 
Nedenstående er en gennemgang af de specialer hvor de besluttede ændringer i forbindelse 
med SPAR 15-19 kan/vil have uddannelsesmæssige konsekvenser.  
 
Alle specialer: 
I visse sparebeslutningerne er det besluttet, at nogle hovedfunktioner skal flyttes fra AUH til 
regionshospitaler. Afhængig at udmøntningen heraf kan det få betydning for placeringen af 
lægelige uddannelsesstillinger. 
 
I specialet Ortopædkirurgi flyttes der ortopædkirurgisk aktivitet fra Aarhus Universitetshospital 
til regionshospitalerne. Afhængig at udmøntningen heraf kan det få betydning for placeringen 
af lægelige uddannelsesstillinger. 
 
I specialet Øre-næse-hals bliver den Audiologisk klinik i Viborg lagt under Øre-næse-hals afde-
lingen på HE Vest. Dette vil ikke få indflydelse på uddannelsesforløb/stillinger i specialet. 
 
I Kardiologi flyttet flere aktiviteter fra AUH til regionshospitalerne. Det er uklart hvilke opgave 
der bliver flyttet. Afhængig at udmøntningen heraf kan det få betydning for placeringen af læ-
gelige uddannelsesstillinger. 
 
I Anæstesiologi er der besluttet ændringer i Silkeborg, som fasttømre, at der fremadrettet ikke 
kan være introduktionsstillinger i anæstesiologien i Silkeborg. Dette har gennem længere tid 
pågået drøftelser ift. at flytte disse i-stillinger. 
 
I Klinisk Mikrobiologi bliver alle regionens afdelinger samlet på en afdeling beliggende på AUH. 
Da der er krav om inddragelse af to forskellige afdelinger i speciallægeuddannelsen vil dette 
forslag få betydning for hvilke sammensætninger der er mulige. Der arbejdes på en ny læge-
faglig indstilling samt på at få arrangeret ændringer af påbegyndte hoveduddannelsesforløb, 
hvor det er nødvendigt. 
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I Patologi er der i dag afdelinger i Vest, Viborg, Randers og AUH. Afdelingerne på HE Vest og 
HE Midt slås sammen ledelsesmæssigt pr. 1.1.2016. . Derefter vil afdelingen hedde Patologisk 
Institut HE Midt. På afdelingen i HE Vest skal funktionerne flyttes til HE midt gradvist og planen 
er at Vest lukkes helt senest 2019. Dette vil få betydning for placeringen af lægelige uddannel-
sesstillinger både i allerede eksisterende forløb og fremtidige forløb. 
 
I Psykiatrien bliver afdeling M i Risskov lukket pr. 31.12.2015 eller 30.6.2016. Dette afklares 
på møde i Risskov d. 7. oktober. Funktionerne flyttes til P og Q. Vi kommer til at ændre HU-
forløb for 21 læger. De vil blive flyttet til Viborg, Horsens, Randers og Q/P i Risskov. Afdelingen 
sørger selv for, at I-læger flyttes til P eller Q med hensyntagen til 6månedersreglen. Dette er 
aftalt med den ledende overlæge.  
Afdelingen var for nyligt blevet godkendt til at have KBU-forløb. De første to KBU-læger skulle 
starte februar 2016. Disse lægers forløb er flyttet til P og Q. Peder Viborg har sørget for at af-
deling M ikke længere kan modtage KBU-læger. 
 
I Almen medicin får lukningen af afdeling M, som beskrevet ovenfor, også indflydelse på læger 
i speciallægeuddannelsen i almen medicin, disse stillinger forventes fordelt på afdeling P og Q, 
men er endnu uafklaret. 
 
I Radiologi skal der laves en fælles radiologisk vagt i regionen. Afhængig af udmøntningen 
heraf, kan det få betydning for placeringen af lægelige uddannelsesstillinger – men også bevir-
ke en gevinst ift. flere speciallæger i dagtid til supervision. 
 
I Gynækologisk – Obstetrik sker der en reducering i antallet af fertilitetsklinikker i Region Midt-
jylland, Her har vi været inddraget – og har svaret, at det kræver en flytning af to-ugers foku-
seret ophold, men at det er muligt. 
 
I Urologi er der taget beslutninger som formentlig vil få betydning for lægelig videreuddannel-
se. Ophør af bagbagvagtlaget på Urologisk Afdeling på Regionshospitalet i Viborg, flytning af 
ambulant og stationær stenkirurgi fra AUH til regionshospitalerne. Afhængig af udmøntningen 
heraf kan det få betydning for placeringen af lægelige uddannelsesstillinger 
 
I Kirurgi skal det afklares hvorvidt det får uddannelsesmæssige konsekvenser, når mammaki-
rurgisk fællesfunktion flyttes fra RH Vest til RH Viborg.  
 
I Lungesygedomme kan spareplanen få uddannelsesmæssige konsekvenser, men dette er fort-
sat uafklaret. 




