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Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i klinisk immunologi 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor John Bæch efter 
drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i klinisk immunologi i Videreuddan-
nelsesregion Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Læ-
gers Videreuddannelse på møde den 5. marts 2015. 
 
 
Baggrund for indstillingen 
Den seneste lægefaglige indstilling dateret 9. januar 2004 er ikke i overensstemmelse 
med Sundhedsstyrelsens gældende dimensioneringsplan for 2013-2017.  
 
Indstillingen har til formål at fordele den gældende dimensionering på 1 hoveduddannel-
sesforløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
 
Sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
 
Nuværende godkendte forløbstyper 
Nedenstående illustrerer alle aktuelt godkendte sammensætninger af hoveduddannelses-
forløb. 

 
Aarhus Universitetshospital Aalborg Universitetshospi-

tal 
36 mdr. 12 mdr. 

 
Aalborg Universitetshospital Aarhus Universitetshospi-

tal 
36 mdr. 12 mdr. 

Note: Desuden indgår Klinisk Immunologisk afd. Aarhus med ansættelser af 12 måneders varighed i hovedud-
dannelsesforløb i klinisk immunologi forankret i Videreuddannelsesregion Syd. 
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Lægefaglig indstilling af nye forløbstyper  
Nedenstående illustrerer, hvordan de nye uddannelsesforløb ser ud. Det vil sige hvilke 
hospitaler/afdelinger indgår, og hvor mange måneder uddannelseslægerne skal være på 
de pågældende hospitaler/afdelinger. 
 

Aarhus Universitetshospital Aalborg Universi-
tetshospital 

Aarhus Universitets-
hospital 

24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 

Aalborg Universitetshospital Aarhus Universitets-
hospital 

Aalborg Universitets-
hospital 

24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
 

Lægefaglig indstilling til alle fremtidige godkendte forløbstyper 
Nedenstående illustrerer alle forløbstyper, der indstilles godkendt. Oversigten dækker 
både tidligere godkendte forløbstyper og nye forløbstyper. 
 

Aarhus Universitetshospital Aalborg Universi-
tetshospital 

Aarhus Universitets-
hospital 

24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 

Aalborg Universitetshospital Aarhus Universitets-
hospital 

Aalborg Universitets-
hospital 

24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 
Note: Desuden indgår Klinisk Immunologisk afd. Aarhus med ansættelser af 12 måneders varighed i hovedud-
dannelsesforløb i klinisk immunologi forankret i Videreuddannelsesregion Syd. 

 
 

Lægefaglig indstilling af fordeling af hoveduddannelsesstillinger  
Nedenstående tabel viser det nuværende godkendte gennemsnitlige antal hoveduddan-
nelsesstillinger på hver afdeling og hvilket gennemsnitligt antal stillinger der indstilles 
godkendt når denne lægefaglige indstilling er fuldt implementeret. Antal stillinger henvi-
ser til, hvor mange hoveduddannelseslæger der i gennemsnit er på en afdeling ad gan-
gen.  
 
Oversigt over antal hoveduddannelsesstillinger fordelt på ansættelsessteder 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstillinger 
Fremtidigt antal 
hoveduddannelsesstillinger 

Aarhus Universitetshospital, Klinisk 
Immunologisk Afdeling 

3 2 ½* 

Aalborg Universitetshospital,  
Klinisk Immunologisk Afdeling 

1 1 ½ 

I alt 4 4 
*: Dertil kommer 1 stillinger til hoveduddannelseslæger i klinisk immunologi forankret i Videreuddannelsesregi-
on Syd. 

 
 
Afsluttende bemærkninger og indstilling, samt eventuel dissens 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddan-
nelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at denne indstilling godken-
des. 
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