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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 
Hoveduddannelsesforløb i specialet:  

Internmedicin/hæmatologi 
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Ilse Christiansen for specialet In-
ternmedicin/hæmatologi og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Vide-
reuddannelse den 3. juni 2013 
 
1. Indledning 
 

Med baggrund i, at hæmatologi som selvstændigt speciale nedlægges i Viborg per 1. maj 

2013, indstilles en omlægning af hoveduddannelsesforløbene i internmedicin/hæmatologi.  

 
Det hæmatologiske uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Nord opnåede konsensus i 
september 2012 om, at hoveduddannelsessøgende i Hæmatologi bør have kontakt til specialet 
i alle fem år af hoveduddannelsen. Der blev derfor i september 2012 lavet en omlægning såle-
des, at et halvt års nefrologi og et halvt års kardiologi i Aalborg blev konverteret til et år ved 
en af de to regionale Medicinske Centre i Region Midt, som har hæmatologi dvs. Medicinsk 
Center i henholdsvis Viborg eller Holstebro. Samtidigt med denne ændring blev det sikret at 
alle hoveduddannelsessøgende har minimum et år ved den højt specialiserede Universitetsaf-
deling i Århus.  Forløbene i Region Midt forblev uændrede med 3 år ved den højt specialise-
rede afdeling i Aarhus og 2 år på et af de to regionale Medicinske centre, som har hæmatolo-
gi. Ved mødet i september 2012 blev SSTs status og perspektiveringsrapport gennemgået med 
fokus på bekymringen om opnåelse af tilstrækkelig fællesmedicinske kompetencer for alle de 
internmedicinske specialer. Der kunne på dette tidspunkt ikke opnås konsensus om, at forlø-
bene i Region Midt skulle sikrer ikke bare opnåelse af men vedligeholdelse af fællesmedicin-
ske kompetencer ved en udvidelse af tiden på regional afdeling.   
 
Det hæmatologiske uddannelsesråd har holdt møde den 17. april 2013 med henblik på en om-
lægning af de nuværende forløb med forbindelse med, at Hæmatologi nedlægges som selv-
stændigt speciale ved Medicinsk Center i Viborg per 1. maj 2013. Der er i det hæmatologiske 
uddannelsesråd fortsat konsensus om, at hoveduddannelsessøgende i Hæmatologi bør have 
kontakt til specialet i alle 5 år af hoveduddannelsen, hvilket medfører, at hoveduddannelses-
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stillingerne i Viborg bør omlægges fra Viborg til en af de tre afdelinger, der har Hæmatologi i 
Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Yderligere to faktorer er bestemmende for den nuværende indstilling: 

1. Det har været og er fortsat yderst vanskeligt at rekruttere hoveduddannelsessøgende til 
forløb mellem Aalborg og Holstebro. Dette har resulteret i genopslag af ubesatte HU- 
forløb, som har været sammensat af Aarhus og Aalborg, hvorved Holstebro ikke har 
fået tilført den normerede pulje af HU. Det er derfor et ønske fra Holstebro, at disse 
stillinger nedlægges. Det hæmatologiske uddannelsesråd har konsensus om at dette 
ønske bør opfyldes 

2. Sundhedsstyrelsens Status- og perspektiveringsrapport fra februar 2012 udtrykker be-
kymring for opnåelse og vedligeholdelse af fælles internmedicinske kompetencer. Dis-
se kompetencer kan kun opnås for hæmatologien i Holstebro og i Aalborg, da begge 
afdelinger er en integreret del i de internmedicinske centre og varetager såvel uselekte-
ret Internmedicin som Hæmatologi. Aalborgs hæmatologiske afdeling varetager ud-
over Internmedicin hele den regionale og universitære Hæmatologi, medens Holstebro 
udover Internmedicin varetager regional Hæmatologi. Hæmatologisk afdeling i Aar-
hus er en ’ren’ hæmatologisk afdeling, som ikke deltager i varetagelsen af uselektere-
de internmedicinske patienter. Der er i det regionale hæmatologiske uddannelsesråd 
konsensus om, at de fællesmedicinske kompetencer bør styrkes i HU-forløbene mel-
lem Aarhus og Holstebro.  

 
Ændringer: Der foreslås med baggrund i ovenstående følgende omlægning:  
 
- 1 HU stilling årligt (opslag 1. marts) med 12 mdr. Viborg, 36 mdr. Aarhus, 12 mdr. Viborg 
ændres til: 1 HU stilling 15 mdr. Holstebro, 30 mdr. Aarhus, 15 mdr. Holstebro 
 
- 1 HU stilling årligt (opslag 1. september) med 12 mdr. Holstebro, 36 mdr. Aarhus, 12 mdr. 
Holstebro ændres til: 15 mdr. Holstebro, 30 mdr. Aarhus, 15. mdr. Holstebro 
 
- 1 HU stilling årligt (opslag 1. marts) med 12 mdr. Aalborg, 12 mdr. Holstebro, 12. mdr. Aar-
hus, 24 mdr. Aalborg ændres til: 18 mdr. Aalborg, 24 mdr. Aarhus, 18 mdr. Aalborg 
 
- 1 HU stilling årlig (opslag 1. september) med 12 mdr. Aalborg, 12 mdr. Viborg, 12 mdr. 
Aarhus 24 mdr. Aalborg ændres til: 18 mdr. Aalborg, 24 mdr. Aarhus, 18 mdr. Ålborg. 
 
Når ændringen balancerer opnås et ekvilibrium med 5 HU i Holstebro (+2), 9 i Århus (+1) og 
6 i Ålborg (+0) 
 
Der gøres opmærksom på, at målbeskrivelserne for Internmedicin er under revidering, og for-
ventes for de fællesmedicinske kompetencer godkendt af Dansk Selskab for Internmedicin i 
april 2013. Derefter skal uddannelsesudvalget under Dansk Hæmatologisk selskab i maj revi-
dere målene for Hæmatologien. Indtil dette arbejde foreligger, vil de nuværende uddannelses-
programmer og fordeling mellem afdelingerne følge de nuværende uddannelsesprogrammer. 
Nye uddannelsesprogrammer for den aktuelle indstilling vil være udarbejdet inden udgangen 
af 2013 og der stiles mod, at programmerne er klar inden den1. september 2013, hvor de før-
ste stillinger i henhold til indstillingen forventes besat. 
 
 
2. Ændring i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af hoveduddannelses-
forløb 
 



 

 

Dimensioneringen 2013-2017 er for Hæmatologien i Videredannelsesregion Nord 4 årlige 
HU-forløb. Baggrunden for nuværende indstilling er skitseret ovenfor. Tre faktorer er afgø-
rende for indstillingen:  
 

1. Rekrutteringspotentialet er højt for alle forløb 
 
2. Fælles internmedicinske kompetencer vægtes højt, og samtlige kompetencer skal op-

nås enten i Holstebro eller i Aalborg 
 

3. I SSTs Status- og perspektiveringsrapport pointeres muligheden for fordybelse i det 
valgte speciale. På denne baggrund er det ønskeligt, at alle HU får mulighed for, at en 
del af uddannelsen tilbringes i den højt specialiserede afdeling i Aarhus som blandt 
andet er et af kun to centre i DK, som varetager allogen transplantation  

 
 
2.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 
 
Nuværende uddannelsesforløb  
 

Forløb 1  Viborg  
Medicinsk Center 

Aarhus 
Hæm. afd. 

Viborg 
Medicinsk Center 

 12 mdr. 36 mdr. 12 mdr. 
Forløb2  Holstebro 

Medicinsk Center 
Aarhus 

Hæm.  afd. 
Holstebro 

Medicinsk Center 

 12 mdr. 36 mdr. 12 mdr. 
 
 

Forløb 3 Aalborg 
Medicinsk Center,  

Hæm. afd. 

Viborg 
Medicinsk Center 

Aarhus 
Hæm. afd. 

Aalborg 
Medicinsk Center, 

Hæm. afd. 
 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 24 mdr.  

Forløb 4 Aalborg 
Medicinsk Center, 

Hæm. afd. 

Holstebro 
Medicinsk Center 

Aarhus 
Hæm. afd. 

Aalborg 
Medicinsk Center, 

Hæm. afd. 
 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 24 mdr.  

 
Fremtidigt uddannelsesforløb  
 

Forløb 1og 2 Holstebro Medi-
cinsk Center 

hæm. afdeling 

Århus Hæmatologisk 
afdeling. 

Holstebro 
Medicinsk 

Center, 
hæm. afde-

ling 
 15mdr. 30 mdr. 12 mdr. 

Forløb 3 og 4 Ålborg Medi-
cinsk center, 

hæm. afdeling 

Århus Hæmatologisk 
afdeling. 

Ålborg 
Medicinsk 

center, 
hæm. afde-

ling 
 18mdr. 24 mdr. 18 mdr. 

 
 
2.2. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
 
Nedenstående tabel illustrerer både det aktuelle og forslag til det fremtidige stillingsforbrug i 
hoveduddannelsesforløb på de uddannelsesgivende afdelinger/enheder 



 

 

 
 

Sygehus/hospital Aktuelle h-stillinger Forslag til fremtidige h-stillinger 
Viborg  3 0 
Holstebro 3 5 
Århus 8 9 
Ålborg 6 6 
I alt 20 20 

 
Skema 2: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige stillinger i hoveduddannelsesforløb fordelt på sygehuse/hospitaler 

 
 
3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det hæmatologiske uddannelses-
udvalg i Videreuddannelsesregion Nord. Det skal anføres, at da Viborg ikke har Hæmatologi 
per 1. maj 2013, har der ikke været repræsentanter fra Viborg ved mødet i det hæmatologiske 
uddannelsesudvalg den 17. april 2013. Der er konsensus om indstillingen fra alle repræsentan-
terne fra Holstebro, Aarhus og Aalborg.  
 
I forbindelse med omlægningen i 2012 blev et HU-forløb tidsmæssigt forskudt et halvt år til 
opslag den 1. marts 2014 (Århus/Viborg), således at der kun var planlagt 3 HU-forløb for 
2013.  
 
På baggrund af den betydeligt øgede aktivitet for Hæmatologien for Århus og Holstebro og 
med nedlæggelsen af Hæmatologi i Viborg, anmodes om at der per 1. september 2013 opslås 
to forløb (stillingsforløb 1 og 2) med 15 mdr. Holstebro, 30 mdr. Århus, 15. mdr. Holstebro, 
således at summen af opslag for 2013 bliver de normerede 4. Fra 2014 opslås årligt to forløb 
per 1. marts (forløb 1 og 3) og to forløb per 1. september (forløb 2 og 4). 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag for ho-
veduddannelsesforløb godkendes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Ud-
dannelsesprogrammer følger, når arbejdet med revision af målbeskrivelsen er afsluttet dog 
senest ultimo 2013.. 
 
 
 
19. april 2013   Ilse Christiansen, PKL i Hæmatologi 
 




