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Ansøgning til Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet om
sammenhængende uddannelsesforløb

De følgende sider er en ansøgning fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Nord på vegne af Region Nordjylland.
På baggrund af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg
"Lægedækning i hele Danmark" (januar 2017) søges der om dispensation til at etablere
femårige pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (anbefaling 2b og 2c).
Efter mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord den 11. december
2017 vil ansøgningen blive revideret og opdelt i to selvstændige ansøgninger i tråd med
dagsordenspunkterne 'Dispensationsansøgning for sammenhængende uddannelsesforløb
i Region Nordjylland' og 'Øget fleksibilitet i forbindelse med 6årsfristen'.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord ansøger om følgende:
•

At der kan opslås sammenhængende forløb med KBU og introduktionsuddannelse
udenom KBU lodtrækningssystemet i specialerne almen medicin, psykiatri og kirurgi

•

At der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i
almen medicin i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og
hoveduddannelsesforløb udenom KBU lodtrækningssystemet

•

At der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til fire årlige sammenhængende forløb i
psykiatri i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb
udenom KBU lodtrækningssystemet

•

At der i årene 2018 – 2022 kan opslås op til to årlige sammenhængende forløb i
kirurgi i Region Nordjylland indeholdende KBU, intro og hoveduddannelsesforløb
udenom KBU lodtrækningssystemet
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Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb
og øget fleksibilitet i forhold til seksårsfristen

Region Nordjylland søger Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet om dispensation til at etablere ét
pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb - i regi af lægedækningsrapportens anbefaling 2b og 2c, samt
dispensation i regi af lægedæknings rapportens anbefaling 3 vedrørende seksårsfristen.
”2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddannelse
b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktionsstillinger, veduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder
c) overveje nye KBU-fordelingsmetoder i regi af Sundhedsstyrelsen med henblik
på at understøtte bedre lægedækning” (s.09)
”3. Justering af femårsfristen i den lægelige videreuddannelse
a) etablering af forsøg med øget fleksibilitet vedr. femårsfristen i forbindelse med
lokalt/regionalt tilrettelagte videreuddannelsesforløb
b) lempeligere adgang til individuel dispensation fra femårsfristen til læger som
følge af ansættelse i decentrale uddannelsesforløb” (s.09)
Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Yngre Læger, og godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord den 11.12.2017 (afventer).
1. Formål
Region Nordjylland arbejder aktivt med at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold, der afspejler medarbejdernes individuelle ønsker, behov og livssituation. Nye typer af lægestillinger, øget fleksibilitet i forhold til hvor og
hvordan læger arbejder er nogle af de mange initiativer, der er taget til at fastholde og rekruttere læger i Nordjylland.
Derfor ses der positivt på lægedækningsrapportens muligheder for etablering af sammenhængende uddannelsesforløb og øget fleksibilitet i forhold til seksårsfristen. I Nordjylland tror vi på, at kombinationen af fleksible rammer og
sammenhængende uddannelsesforløb vil bidrage positivt til rekrutteringen i Region Nordjyllands lægedækningstruede
geografier og specialer.
2. Dispensations elementer
Region Nordjylland ønsker at oprette et pilotprojekt for en femårig periode (2018-2022), indeholdende to typer sammenhængende uddannelsesforløb: 1) sammenhængende KBU og introduktionsstilling og 2) sammenhængende KBU,
Intro- og Hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesforløbene ønskes etableret indenfor specialerne Psykiatri, Almen
medicin og Kirurgi. Alle uddannelsesstillingerne vil blive besat indenfor gældende dimensionering.
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Region Nordjylland søger om tilladelse til at opslå og besætte de sammenhængende uddannelsesforløb udenom det
traditionelle KBU lodtræknings system. Fordi vi tror på, at et aktivt tilvalg af Region Nordjylland – som geografi og
arbejdsplads – øger regionens chance for at fastholde de yngre læger i Nordjylland markant. Ønsket er, at sidestille
de sammenhængende uddannelsesforløb med ”ansøgning om særlige vilkår”, hvor ansøgerne har mulighed for at
ansøge om et sammenhængende uddannelsesforløb før de resterende læger. De læger der ansættes i et sammenhængende uddannelsesforløb udgår herefter af lodtrækningssystemet. På samme vis, vil de forløb som besættes
uden om KBU-lodtrækningssystem udgå af det traditionelle KBU lodtrækningssystem.
Herudover ønsker Region Nordjylland, at etablere forsøg med øget fleksibilitet i forhold til seksårsfristen.
2.1. Sammenhængende uddannelsesforløb (volumen)
Indenfor Psykiatri, Almen medicin og Kirurgi er der i dag ledig uddannelseskapacitet ift. specialernes introduktionsdimensionering. På samme vis har der indenfor alle tre specialer været ubesatte hoveduddannelsesforløb i perioden
2012-2016.
Region Nordjylland har ledig uddannelseskapacitet (introduktionsstillinger) indenfor alle tre specialer. Derfor ønsker
regionen ikke at fastsætte et konkret maksimum for hvor mange sammenhængende uddannelsesforløb (KBU og intro)
der ønskes besat pr år indenfor gældende dimensionering.
Forventningen er, at opslå op til 10 årlige sammenhængende uddannelsesforløb – KBU, intro- og hoveduddannelse pr. år indenfor gældende dimensionering.
 Op til 4 årlige HU forløb i henholdsvis Almen medicin og Psykiatri
 Op til 2 årlige HU forløb i Kirurgi
Hvis uddannelsesforløbet ikke besættes overgår forløbene til det kontinuerlige opslagsrul for hoveduddannelsesstillingerne i VUR Nord. I bilag 1, er de forskellige sammenhængende uddannelsesforløbstyper præsenteret grafisk, og i
bilag 2 og bilag 3 kan den faktiske opbygning af forløbstyperne i de tre specialer observeres.
2.2. Seksårs frist, afgrænsning af specialer og geografi
Der søges desuden om tilladelse til etablering af forsøg med øget fleksibilitet vedr. seksårsfristen. Konkret søges der
om, at alle introduktionsstillinger ved Regionshospitalet Nordjylland, Psykiatri og Almen medicin, samt ved de Parakliniske specialer på Aalborg Universitetshospital medfører dispensation for seksårsfristen svarende til introduktionsstillingens længde på samme måde som, hvis der var tale om en barselsorlov i de nuværende dispensationsregler.

2.3. Kvalitetssikring og evaluering
Et hvert sammenhængende uddannelsesforløb vil være underlagt samme regler som ordinære forløb. Herunder;
 krav om autorisation før tiltrædelse i KBU
 krav om ret til selvstændigt virke før tiltrædelse i introduktionsstilling
 krav om gennemført introduktionsstilling før tiltrædelse i et hoveduddannelsesforløb
Alle sammenhængende uddannelsesforløb vil være placeret ved Region Nordjylland, med ansættelse ved de i Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte forløbstyper og uddannelsesprogrammer.
Region Nordjylland vil løbende evaluere projektet. Afhængigt herfra vil regionen overveje at søge om en udvidelse i
antallet af involverede specialer. Region Nordjylland vil årligt give Sundhedsstyrelsen en afrapportering af effekter ved
de sammenhængende uddannelsesforløb. Herunder opslåede, besatte, antal ansøgere mv.
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Bilag 1 Grafisk præsentation af sammenhængende uddannelsesforløbstyper

Oversigt over Sammenhængendede forløbstyper Region Nordjylland ønsker
Tidslinjen er ikke 1-1 ift.faktisk tid, men er lavet som et mulighed for et overbliksbillede for en KBU runde

Kommende KBU

Kommendende

jan-18
Uden om

KBU læge tiltræder

KBU lægen overgår

Sep/okt-18

sep/okt - 19

Indenfor

Sammenhængendee uddannelsesforløb i RN
Sammenhængende KBU og Introduktionssstilling udenom lodtrækninigssystemet
Sammenhængende KBU, Introduktions- og Hoveduddannelsesstilling udenom lodtrækninigssystemet
Startstidspunktet(farvemarkeringen) for den enkelte forløbstype placeret er ift. ansættelsestidspunkt, og ikke ift. faktisk påbegyndelse af ansættelse

Introlægen overgår

Bilag 2: Beskrivelse af sammenhængende KBU, Introduktionsforløb for hvert af de foreslåede speciale.

Almen medicin:
Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland

6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN1
Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

6 mdr.

Intro

Almen praksis i RN
Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

Psykiatri:
Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital

6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN

12 mdr.

Intro

Psykiatrien i RN

Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland

Kirurgi:

Aalborg Universitetshospital
6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN
Psykiatrien i RN
Aalborg Universitetshospital

12 mdr.

Intro

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital

1

Praksis ansættelsen vil være i optageområdet for det sygehus hvor lægen har sin første KBU delansættelse. Dette er gældende for samtlige
sammenhængende uddannelsesforløbstyper hvor ansættelsen i almen medicin indgår i KBU.
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Bilag 3: Beskrivelse af sammenhængende KBU, Intro- og hoveduddannelsesforløb for hvert af de foreslåede
speciale.
Hoveduddannelsen i forløbene er beskrevet, som de er på nuværende tidspunkt. Hvis hoveduddannelses forløbene
bliver ændret i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord, vil de nyest godkendte forløbstyper selvfølgelig
finde anvendelse, når de sammenhængende uddannelsesforløb påbegyndes.
Almen medicin
Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland

6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN
Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

6 mdr.

Intro

Almen praksis i RN
Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

6 mdr.

30 mdr.

6 mdr.

12 mdr.

Hoveduddannelse

Almen praksis i RN

Fase 1

Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

Hoveduddannelse

Regionshospitalet Nordjylland

Hospitalsdel

Psykiatrien i RN

Hoveduddannelse

Almen praksis i RN

Fase 2

Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted

Hoveduddannelse

Almen praksis i RN

Fase 3

Lægedækningstruet område,
Eks. Frederikshavn/Thisted
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Psykiatri
Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital

6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN

12 mdr.

Intro

Psykiatrien i RN

6 mdr.

Hoveduddannelse

Aalborg Universitetshospital
Neurologisk ansættelse

18 eller 30 mdr.

Hoveduddannelse

Psykiatrien i RN
Klinik Syd2

24 eller 12 mdr.

Hoveduddannelse

Psykiatrien i RN
Klinik Nord

Kirurgi
Tid

Uddannelsesniveau

Ansættelsessted

6 mdr.

KBU

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital

6 mdr.

KBU

Almen praksis i RN
Aalborg Universitetshospital

12 mdr.

Intro

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital

24 eller 36 mdr.

Hoveduddannelse

Aalborg Universitetshospital

36 eller 24 mdr.

Hoveduddannelse

Regionshospitalet Nordjylland

2

Hvorvidt Klinik Syd eller Klinik Nord kommer først i hoveduddannelsesforløbet kan variere.
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