Bilag 2: Afslag fra Videreuddannelsessekretariatet
Ansøgning:
Fra: Dorte Trærup Knude <Dorte.knude@midt.rm.dk>
Sendt: 11. februar 2022 08:46
Til: Mads Skipper <madsskip@rm.dk>
Cc: Claus Brøckner Nielsen <clauniel@midt.rm.dk>
Emne: Tilførsel af I-forløb, Ortopædkirurgi, HE Midt
Kære Mads
Efter aftale med Hospitalsledelsen fremsendes begrundet ansøgning om tilførsel af I-forløb til
Ortopædkirurgien ved HE Midt.
HE Midt ønsker at kunne opnormere med 2 I-stillinger, som begge vil være del-forløb mellem
de to ortopædkirurgiske afdelinger, hhv. Center for Planlagt Kirurgi (CPK), Ortopædkirurgi, RH
Silkeborg og Ortopædkirurgi, RH Viborg.
Begrundelsen er, at Regionsrådet som led i udviklingsplan for RH Silkeborg den 27. oktober
2021 har godkendt, "at der tilføres ortopædkirurgiske kompetencer til Akutklinikken på RH
Silkeborg med henblik på øgning af aktiviteten i dagtid…"
Hidtil har bemandingen i dagtid været behandlersygeplejersker. Aften/nat overgår ansvaret til
vagtlægeordningen.
Visitationsretningslinjerne revideres og der efterspørges ortopædkirurgiske kompetencer på
minimum reservelægeniveau med skadestueerfaring. Behovet for lægelig assistance er yderst
begrænset og det forventes, at der i gennemsnit skal ses 3 patienter pr. dag i åbningstiden fra
8 – 15.30.
Opgaven bemandes fra CPK og tanken er, at funktionen dækkes af en gruppe af yngre læger, I
og H, som på skift dækker funktionen f.eks. en dag om ugen. Den dag en YL dækker
Akutklinikken, tilpasses dagsprogrammet i CPK's øvrige funktioner, så der er plads til at gå til
kald i Akutklinikken ved behov.
Aktuelt indgår CPK i delt I-stilling med Ortopædkirurgi i Viborg:
RH Silkeborg - CPK min-maks 1-1 CPK indgår i delestilling med Viborg dvs. indgår i 2 x 6
mdr., så der hele tiden er 1 I-læge tilstede
RH Viborg - Ortopædkirurgi min-maks 2 - 3,5. Heraf anvendes 1,0 stilling til delestilling
med CPK 2 x 6 mdr.
Lægefaglig indstilling: https://www.videreuddannelsennord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/ortopadisk-kirurgi/lagefagligindstilling/lfi-otopadkirurgi-intro-2018.pdf
Med udgangspunkt i nuværende forløbstype, ansøges om tilførsel at 2 I-stillinger til HE Midt.
Sig til, hvis der er behov for yderligere informationer.
Med venlig hilsen
Dorte Trærup Knude
HR-konsulent
Tel. +45 7844 1225
Dorte.knude@midt.rm.dk
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Afslag:
Fra: Casper Larsen <CAPLAR@rm.dk>
Sendt: 25. marts 2022 15:15
Til: Dorte Trærup Knude <Dorte.knude@midt.rm.dk>
Cc: Mads Skipper <madsskip@rm.dk>; Sofie Brøndum Kristensen <SOBKRI@rm.dk>
Emne: SV: Tilførsel af I-forløb, Ortopædkirurgi, HE Midt
Kære Dorte
Tak for jeres anmodning om at oprette to yderligere I-stillinger som delte stillinger mellem
Center for Planlagt Kirurgi (CPK) (Silkeborg) og Ortopædkirurgi (Viborg).
Videreuddannelsessekretariatet har indhentet rådgivning ved postgraduat klinisk lektor (PKL) i
ortopædkirurgi, Svend Erik Østgaard, som har givet en uddannelsesmæssig vurdering af
anmodningen og bemærker bl.a., at der i introduktionsuddannelsen er et væsentligt fokus på
opnåelse af kompetencer inden for det akutte ortopædkirurgiske område. Disse kompetencer
vurderes udelukkende at kunne erhverves på ortopædkirurgi i Viborg, og der har tidligere
været eksempler på, at forløbskonstruktion med kun seks måneder i Viborg ikke er
tilstrækkelig for at opnå kompetencerne. Det har i disse tilfælde været nødvendigt at forlænge
stillingerne for at sikre kompetenceopnåelse, og PKL vurderer derfor, at det ikke
hensigtsmæssigt at oprette yderligere stillinger med samme forløbskombination.
Videreuddannelsessekretariatet kan på den baggrund derfor ikke umiddelbart efterkomme
jeres anmodning om yderligere I-stillinger af denne kombinationstype.
Med venlig hilsen
Casper Larsen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 21 62 00 54
caplar@rm.dk
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