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Lægefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i Arbejdsmedicin 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Vivi Schlünssen efter 
drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Arbejdsmedicin i Videreuddannelsesre-
gion Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videre-
uddannelse på møde den 05.03.2015. 
 
 

Baggrund for indstillingen 
 
Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 3 hovedud-
dannelsesforløb årligt i Arbejdsmedicin i Videreuddannelsesregion Nord.  
Ifølge den gældende målbeskrivelse fra april 2014 skal hoveduddannelseslæger opnå en ræk-
ke kompetencer, som PKL og uddannelsesudvalget vurderer, at de kun kan opnå med ansæt-
telser på reumatologiske, lungemedicinske og psykiatriske afdelinger. På den baggrund ind-
stilles godkendelse af nye forløbstyper, der helt erstatter de tidligere godkendte forløbstyper. 
 
Som udgangspunkt forventes det, at der skal bruges 2 år på at opnå kliniske kompetencer i 
ansættelser uden for arbejdsmedicin. I målbeskrivelsens anbefalinger ligger, at de specifikke 
mål for kliniske ansættelser med en høj grad af planlægning og fokusering vil kunne opnås på 
18 måneder og derfor kan åbne mulighed for bruge 6 måneder i et andet relevant klinisk spe-
ciale eller 6 måneders ekstra i ansættelse i arbejdsmedicin. Der er muligt fordi en række kom-
petencer kan opnås i såvel den kliniks arbejdsmedicin som i anden klinisk uddannelse. Plan-
lægningen af det samlede kliniske forløb skal ske i løbet af ½ år af hoveduddannelsen.  
 
Der indstilles forløb med 24 måneders arbejdsmedicinsk ansættelse og 6 måneders ansættelse 
på hhv. reumatologiske, lungemedicinske og psykiatriske afdelinger. De sidste 6 måneders 
ansættelse kan være på en arbejdsmedicinsk enhed, i almen praksis, på en socialmedicinsk 
enhed, hos arbejdsmiljørådgivere eller på neurologiske og dermatologiske afdelinger.  
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Sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
 
Nuværende godkendte forløbstyper, som alle udgår 
 
 

Arbejdsmedicinsk klinik 
AUH 

Lungemedicin 
AUH  

Reumatologi 
AUH 

Arbejdsmedicinsk klinik 
HE Vest  

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk klinik 

HE Vest 
Lungemedicin 

HE Vest 
Reumatologi 

 HE Vest 
Arbejdsmedicinsk klinik 

AUH 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk klinik 

AalborgUH 
Lungemedicin 

AalborgUH  
Reumatologi 
AalborgUH 

Arbejdsmedicinsk klinik 
Skive 

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk klinik 

Skive* 
Lungemedicin 

Skive  
Reumatologi 

Viborg 
Arbejdsmedicinsk klinik 

AalborgUH 
12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

* afdelingen er nedlagt, og forløbet findes ikke længere 

 
 
 
Lægefaglig indstilling af nye forløbstyper, som er alle fremtidige forløbstyper  

 
Arbejdsmedicinsk 

klinik Aarhus 
Lungemedicin 

Aarhus 
Reumatologi 

Silkeborg 
Psykiatri 

afd Q Aar-
hus 

Ansættelse 
efter aftale 

Arbejdsmedicinsk 
klinik HE Vest  

12 mdr. 6 mdr 6 mdr 6 mdr 6 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk 

klinik Aarhus 
Lungemedicin 

Aalborg 
Reumatologi 

Aalborg 
Psykiatri 
Aalborg 

Ansættelse 
efter aftale 

Arbejdsmedicinsk 
klinik Aalborg  

12 mdr. 6 mdr 6 mdr 6 mdr 6 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk 

klinik Aalborg 
Lungemedicin 

Aalborg 
Reumatologi 

Aalborg 
Psykiatri 
Aalborg 

Ansættelse 
efter aftale 

Arbejdsmedicinsk 
klinik Aarhus  

12 mdr. 6 mdr 6 mdr 6 mdr 6 mdr. 12 mdr. 

 
Arbejdsmedicinsk 

klinik HE Vest 
Lungeme-
dicin Aar-

hus 

Reumato-
logi Sil-
keborg 

Psykiatri 
Afd Q Aarhus 

Ansættelse 
efter aftale 

Arbejdsmedicinsk 
klinik Aarhus  

12 mdr. 6 mdr 6 mdr 6 mdr 6 mdr. 12 mdr. 

 
 
Lægefaglig indstilling af fordeling af hoveduddannelsesstillinger  
Nedenstående tabel viser det nuværende godkendte gennemsnitlige antal hoveduddannelses-
stillinger på hver afdeling, og hvilket gennemsnitligt antal stillinger der indstilles godkendt 
når denne lægefaglige indstilling er fuldt implementeret. Antal stillinger henviser til, hvor 
mange hoveduddannelseslæger der i gennemsnit er på en afdeling ad gangen.  



 

 

 
Oversigt over antal hoveduddannelsesstillinger fordelt på ansættelsessteder, hvert forløb varer i alt 4 år 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstillinger 
Fremtidigt antal 

hoveduddannelsesstillinger 
Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg UH 0,5 1,50 

Arbejdsmedicinsk klinik HEVest 1 1,50 

Arbejdsmedicinsk klinik Aarhus UH 1,5 3,00 

Lungemedicinsk afdeling Aarhus UH 1 0,75 

Lungemedicinsk afdeling Aalborg UH  0,75 
Rheumatologisk afdeling, Aarhus UH 1 0,00 

Medicinsk afdeling, Silkeborg (HEMidt)  0,75 

Rheumatologisk afdeling Aalborg UH  0,75 

Psykiatrisk afdeling, Aarhus afd Q 1 0,75 

Psykiatrisk afdeling Aalborg UH  0,75 

Ansættelse efter aftale  1,50 

I alt 6 12 

 
 

Afsluttende bemærkninger og indstilling 
 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i dialog med det specialespecifikke uddannelsesud-
valg i Videreuddannelsesregion Nord og drøftet i møde den 9. januar 2015. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at denne indstilling godkendes. 
 
 

    
Dato __29. jan 2015                                   Vivi Schlünssen 
 




