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Referat 

1. Temadrøftelse 
Der er ikke planlagt temadrøftelse ved dette møde. Årsagen er, at dagsordenen er omfattende 
 
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 

 
Referat:  
I dagsordenspunktet 4.2, linje 3, skal den postgraduate kliniske lektor erstattes med den post-
graduate kliniske professor. 
 
Punkt 6.2.5 udskydes, idet punktet har været diskuteret i VUSAM tidligere på dagen, og man 
der besluttede at SST skulle undersøge sagen nærmere. Desuden er Inspektorrapporten for 
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers nævnt 2 gange i dagsordenen, hvilket er kor-
rigeret i referatet. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat 
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes 
 
Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 31. maj 
2012 
 
Referat: 
Referatet blev godkendt. 
 
 

4. Sager til beslutning 
4.1. Kommissorium for arbejdsgruppen, som skal udarbejde en vejledende retningslinje 
for sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. 
Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et udkast til kommissorium for Arbejdsgrup-
pen, som skal udarbejde en vejledende retningslinje for sammensætningen af hoveduddannel-
sesforløb i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Arbejdsgruppen består af en formand og 3 medlemmer. Formandsposten varetages af den 
postgraduate kliniske professor. De 3 medlemmer består af 2 repræsentanter fra sygehusledel-
ser/de uddannelsesgivende læger samt 1 yngre lægerepræsentant.  
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Medlemmerne af arbejdsgruppen indstilles af DRRLV senest den 1. oktober 2012, hvorefter 
de udpeges af formanden for DRRLV. Medlemmerne af arbejdsgruppen behøver ikke at være 
medlemmer af DRRLV, men skal have ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender kommissoriet  
• Det indstilles, at Rådet senest den 1. oktober 2012 indstiller 2 repræsentanter fra syge-

husledelser/de uddannelsesgivende læger samt 1 yngre lægerepræsentant 
 
Bilag 4.1: Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, som skal udarbejde en vejledende 
retningslinje for sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion 
Nord 
 
Referat:  
Rådet godkendte kommissoriet. Arbejdsgruppen skal dog udvides, så der er 3 repræsentanter 
fra sygehusledelser/ de uddannelsesgivende læger og 2 yngre lægerepræsentanter. Heraf kan 
der være deltagelse af PKL.  
 
Rådets indstiller medlemmer til formanden senest den 1. oktober. 
 
 
4.2. Kommissorium for Følgegruppen for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion 
Nord 
Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et udkast til kommissorium for Følgegruppen 
for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord. 
Følgegruppen består af en formand (den postgraduate kliniske lektor) 1 repræsentant for Re-
gion Nordjylland (evt. Uddannelseskoordinerende overlæge, eller en Uddannelsesansvarlig 
overlæge), 1 repræsentant for Region Midtjylland (evt. Uddannelseskoordinerende overlæge, 
eller en Uddannelsesansvarlig overlæge), 1 repræsentant for Yngre Læger, og 1 repræsentant 
for hver af kursusudbyderne. 
 
Repræsentanter for kursusudbyderne udpeges af kursusudbyderne. De resterende medlemmer 
af arbejdsgruppen indstilles af DRRLV senest den 1. oktober 2012, hvorefter de udpeges af 
formanden for DRRLV. Medlemmerne af arbejdsgruppen behøver ikke at være medlemmer 
af DRRLV, men skal have ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender kommissoriet 
 
Bilag 4.2.1: Udkast til kommissorium for følgegruppen for de generelle kurser i Videreud-
dannelsesregion Nord 
Bilag 4.2.2: Oversigt over obligatoriske, generelle kurser i den lægelige videreuddannelse 
 
Referat:  
Rådet godkendte kommissoriet, dog indføres en udpegningsperiode for medlemmerne på 4 år.  
 
4.3. Rådgivningsgruppen for færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesre-
gion Nord 
Rådgivningsgruppen for færdigheds- og simulationstræning har afholdt møder i februar og 
juni, hvor ansøgninger om økonomisk støtte til færdigheds- og simulationstræning er blevet 
behandlet. Der er blevet tildelt støttemidler for kr. 2.785.000. 
 
Videreuddannelsessekretariatet har desuden udarbejdet et kommissorium for Rådgivnings-
gruppen for færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord. 
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• Det indstilles, at Rådet godkender kommissoriet 
 
Bilag 4.3.1: Oversigt over budget for færdighedstræning i Videreuddannelsesregion Nord 
Bilag 4.3.2: Kommissorium for Rådgivningsgruppen for færdigheds- og simulationstræning i 
Videreuddannelsesregion Nord 
 
Referat: 
Rådet godkendte kommissoriet og besluttede, at repræsentanten for DRRLV vil være en yng-
re læge.  
.  
4.4. Uddannelsesprogrammer 
Udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer, kan orientere om, at praktiserende læge og 
lektor, Søren Olsson er indtrådt i udvalget.  
 
De uddannelsesprogrammer, som udvalget har modtaget til godkendelse siden sidste Råds-
møde fremgår af vedlagte oversigt. 
 
I april 2011 godkendte Rådet en omlægning af uddannelsesforløb i Reumatologi. Der er imid-
lertid indgivet dissens mod to af uddannelsesprogrammerne, som derfor er forelagt Rådet 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender uddannelsesprogrammer for Reumatologi 
 
Bilag 4.4.1: Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
Bilag 4.4.2: Uddannelsesprogram, Silkeborg – Holstebro – Aarhus – Silkeborg 
Bilag 4.4.3: Uddannelsesprogram, Silkeborg – Viborg – Aarhus - Silkeborg 
Bilag 4.4.4: Lægefaglig indstilling fra PKL i Reumatologi, Ulrik Tarp 
Bilag 4.4.5: Dissens mod lægefaglig indstilling fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet 
Silkeborg 
Bilag 4.4.6: Referat fra Rådsmødet den 5. april 2011 
 
Referat: 
PKL Ulrik Tarp fremlagde hovedpunkterne i både den lægefaglige indstilling vedr. uddannel-
sesprogrammerne og indkomne dissens fra ledende overlæge Ulrik Fredberg, Diagnostisk 
Center, Regionshospitalet Silkeborg. Rådet godkendte uddannelsesforløbene i Reumatologi 
på mødet i april 2011, hvor Rådet henstillede til, at uddannelsesforløbene i specialet bør gen-
overvejes i takt med udviklingen i den reumatologiske funktion. Dissensen omhandler i hvil-
ken grad uddannelseslægerne skal varetage reumatologisk funktioner i den periode hvor de er 
på akut-hospital for at lære generel intern medicin. 
 
Rådet godkendte de indstillede uddannelsesprogrammer, men henstillede igen til at uddannel-
sesforløbene skal genovervejes på sigt, jf. ovenstående. 
 

4.5. Ny vejledning om forskningstræning 

Idet hidtidige vejledning vedrørende forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ikke 
længere er tidssvarende, har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet forslag til vejledning. 
Ændringer og tilføjelser vedrører ændret dispensationspraksis med automatisk tildeling af 
dispensation ved erhvervet eller forventet erhvervet ph.d./doktorgrad i forbindelse med ansæt-
telse i hoveduddannelse og mulighed for dispensation for specialespecifikke projekt ved tidli-
gere dokumenteret forskningserfaring i specialet. Endvidere er der foretaget en udspecifice-
ring af ansvarsfordeling mellem uddannelsessøgende læge, forskningsvejleder, uddannelses-
ansvarlige overlæge samt PKL, tilføjet et krav om vedlæggelse af projektbeskrivelse til forsk-
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ningstræningsaftalen samt en opdatering vedrørende økonomi i forhold til Rådets tidligere 
beslutninger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender vejledningen 
 
Bilag 4.5: Vejledning om forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord  
 
Referat: 
Rådet har tidligere bedt Videreuddannelsessekretariatet om at specificere, hvordan forsk-
ningstræningen foregår, og hvordan ansvaret er fordelt mellem de involverede parter. Den nye 
vejledning tydeliggør bl.a. PKL’s ansvar i forbindelse med afvikling af forskningstræning. 
Desuden er det tydeliggjort, at VUS tildeler dispensation for forskningstræning ved ansøgning 
til hoveduddannelse, hvis en ansøger på forhånd har gennemført en ph.d eller er indskrevet 
som ph.d. studerende. 
 
Endvidere er muligheden for at opnå dispensation for forskningstræning blevet tilpasset, så de 
tre Videreuddannelsessekretariater nu har ensrettet praksis, når der gælder tildeling af dispen-
sation for forskningstræning.  
 
Rådet opfordrer til, at der ikke slækkes på kravene til at opnå dispensation ved de konkrete 
vurderinger der foretages af specialets PKL 
 

4.6. Uddannelsesforløb 

4.6.1. Klinisk Onkologi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet Klinisk Onkologi udvide med et eks-
tra Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Det nye forløb indebærer desu-
den en omlægning, så rækkefølgen af forløb på Hæmatologisk afdeling i Aalborg og Medi-
cinsk Gastroenterologisk afdeling byttes om.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Klinisk Onkologi, Carsten Rytter 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 

4.6.2. Gynækologi & Obstetrik 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet nedjustere i antallet af uddannelses-
forløb. I Videreuddannelsesregion Nord skal antallet af normerede Introduktionsstillinger 
reduceres fra 18 til 15 årlige forløb. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglig indstilling 
 
Bilag 4.6.2: Lægefaglig indstilling fra PKL i Gynækologi & Obstetrik, Gitte Eriksen 
 
Referat: 
Rådet påpegede, at de lægefaglige indstillinger ikke skal indeholde økonomiske overvejelser. 
Beslutninger vedrørende økonomi skal afklares i ledelsessystemet i både RN og RM.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
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4.6.3. Thoraxkirurgi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet udvide med et Hoveduddannelsesfor-
løb på landsplan. I Videreuddannelsesregion Nord ønskes en omlægning af et eksisterende 
forløb (Aalborg – Skejby – Aalborg), så tiden i Aalborg samlet set reduceres fra 48 til 36 må-
neder, mens tiden på Skejby samlet set øges fra 12 til 24 måneder. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.3: Lægefaglig indstilling fra PKL i IM: Thoraxkirurgi, Hans Henrik Kimose 

 

Referat:  
SST påpeger, at der ikke er tale om en udvidelse, men status quo i forhold til antallet af ho-
veduddannelsesforløb. Den relevante del af indstillingen omhandler justering af et forløb hvor 
der ændres på sammensætningen så der fremover flyttes 12 måneder fra Aalborg til Skejby 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 

 

4.6.4. Klinisk mikrobiologi  

Specialet Klinisk Mikrobiologi ønsker at udvide antallet af Introduktionsstillinger, så de ud-
nytter maksimumsration i Dimensioneringsplanen 2013-2017. Der er foretaget økonomisk 
høring på AUH, Skejby vedrørende finansiering af de 2 ekstra Introduktionsstillinger, hvor 
forslaget er godkendt på afdelings-, center- og hospitalsniveau. Der er indgivet dissens fra 
Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Hospitalsenheden Midt Vest 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.4.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Klinisk Mikrobiologi, Kurt Fuursted  
Bilag 4.6.4.2: Dissens fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Hospitalsenheden Midt Vest  
 
Referat: 
Kurt Fuursted ikke længere er PKL for specialet og den nye PKL (Helga Schumacher) har 
underskrevet dissensen. Der var derfor ingen til stede til at redegøre for den lægefaglige ind-
stilling og dissensen. Dissensen vedrører udelukkende økonomiske forhold. Jf. finansierings-
modellen i RM tilføres der kun ekstra fællesmidler op til minimumsdimensioneringen for in-
troduktionsstillinger. Videreuddannelsessekretariatet har fået positiv tilbagemelding på æn-
dringen fra Sygehusledelsen på AUH, Skejby, men har ikke modtaget en konkret tilbagemel-
ding fra Hospitalsenheden Midt.  
 
Rådet anbefalede derfor, at den lægefaglige indstilling skal diskuteres igen i uddannelsesud-
valget og med den nye PKL inden den igen forelægges Rådet.  
Rådet nævnte den mulighed at de to afdelinger deler de ekstra fællesmidler.  
 
Rådet godkendte ikke den lægefaglige indstilling. 
 

4.6.5. Kirurgi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet Kirurgi nedjustere antallet af uddan-
nelsesforløb (Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb). Punktet har været behandlet i Kli-
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nikforum i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der er indgivet dissens 
fra Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.5.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Kirurgi, Karen Lindorff-Larsen 
Bilag 4.6.5.2: Dissens fra Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg 
Bilag 4.6.5.3: Kommentar til dissens mod lægefaglig indstilling fra PKL i Kirurgi, Karen Lin-
dorff-Larsen 
Bilag 4.6.5.4: Referat fra Klinikforum, Nord (relevant del af referatet) 
Bilag 4.6.5.5: Referat fra Klinikforum, Midt (relevant del af referatet) 
Bilag 4.6.5.6: Notat vedrørende nedjustering af speciallægeuddannelsesstillinger i kirurgi Vi-
dereuddannelsesregion Nord 
 
Referat: 
PKL Karen Lindorff-Larsen fremlagde hovedpunkterne i den lægefaglige indstilling og de 
overvejelser der ligger bag - samt den indkomne dissens.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 

 

4.6.6. Ortopædisk Kirurgi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet Ortopædisk Kirurgi nedjustere antal-
let af hoveduddannelsesforløb. I Videreuddannelsesregion Nord. Antallet af normerede Ho-
veduddannelsesforløb skal reduceres fra 13 til 12 årlige forløb. Der er indgivet dissens fra 
Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.6.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Ortopædisk Kirurgi, Søren Kold 
Bilag 4.6.6.2: Dissens fra Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest 
 
Referat: 
PKL Søren Kold fremlagde hovedpunkterne i den lægefaglige indstilling og de overvejelser 
der ligger bag - samt den indkomne dissens.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 

 

4.6.7. Psykiatri 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet Psykiatri udvide i antallet af uddan-
nelsesforløb (Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb). 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.6.7: Lægefaglig indstilling fra PKL i Psykiatri, Ulla Bartels 
 
Referat: 
PKL Ulla Bartels fremlagde hovedpunkterne i den lægefaglige indstilling og henviste samti-
dig til den rapport, som hun har udarbejdet vedrørende de psykiatriske uddannelsesmulighe-
der i Videreuddannelsesregion Nord. Rapporten, som skal diskuteres i uddannelsesudvalget i 
nærmeste fremtid, vedlægges referatet som Bilag 4.6.7.1. 
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Cheflæge Per Jørgensen fra Psykiatrien i Region Midtjylland har informeret Videreuddannel-
sessekretariatet om, at han bakker indstillingen op. Rådet vil gerne anerkende arbejdet med 
rekruttering til specialet. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 
 

4.7. Forskningstræning 

4.7.1. Klinisk Genetik 

PKL i Klinisk Genetik, Lone Sunde har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende specia-
lets Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.7.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Klinisk Genetik, Lone Sunde 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 

5. Sager til drøftelse 
Referat: 
Der er ingen sager til drøftelse. 
 

6. Sager til orientering 

6.1. Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter 

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt Sekretariatet 
snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og 
eventuelt deltage i mødet under dette punkt. 
 
Referat: 
Rådet havde en dybdegående debat om Inspektorrapporter, og der fremkom mange relevante 
perspektiver. Punktet blev indledt med, at SST uddybede processen omkring inspektorrappor-
ter og pointerede i den forbindelse, at de besøgte afdelinger og inspektorerne i fællesskab la-
ver en oversigt over indsatsområder. SST fortalte, at der har været lang sagsbehandlingstid på 
inspektorrapporterne, men at denne nu skulle være indhentet. 
 
Rådet foreslog, at der - i de tilfælde hvor de besøgte afdelinger og inspektorerne ikke kan op-
nå enighed om indsatsområder - laves en frist for, hvornår der skal være opnået enighed. Hvis 
man ikke kan opnå enighed, mente Rådet, at inspektorernes forslag burde udsendes sammen 
med en eventuel dissens fra afdelingen. SST svarede, at inspektorerne altid har en måned til at 
udarbejde rapporten, hvorefter afdelingen har to uger til at kommentere rapporten. 
 
Rådet diskuterede bl.a. også, hvordan og hvornår opfølgning på rapporterne skal ske. Rådet 
opfordrer Videreuddannelsessekretariatet til at indhente redegørelser fra 
PKL/ledelsessystemet med henblik på at afklare, hvilken indsats der igangsættes. 
SST fortalte, at de ikke har ressourcer til at følge op på indsatsområderne, men forventer at 
dette sker lokalt.  
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Rådet påpegede desuden, at der er en del uensartethed i inspektorrapporterne. Rådet efterlyste 
derfor en hjælp til vurdering af, hvornår og hvordan Rådet skal lave en konkret indsats og 
opfølgning. Nogle af de matrikler, der har ansat uddannelseskoordinerende overlæger, har 

allerede etableret opfølgningsmøder med de relevante afdelinger med henblik på at udbedre 
indsatsområderne i inspektorrapporterne. Rådet diskuterede også muligheden for, at  

PKL’erne evt. kunne deltage som en del af inspektorbesøget, så PKL ikke kun kommer på 
banen, når der er anledning til indsatsområder. 
 
Rådet henstillede Videreuddannelsessekretariatet til at lave et oplæg til en temadrøftelse om 
Inspektorbesøg og rapporter til et kommende Rådsmøde. Videreuddannelsessekretariatet vil 
udarbejde en retningslinje vedr. håndteringen af / opfølgningen på inspektorrapporter til god-
kendelse i Rådet. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
  

6.1.1. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Randers_Centralsygehus/Medicinsk_Afdeling/Inspektorrapport_120126.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver et genbesøg som opfølgning på det seneste inspektorbesøg 27. januar 
2010.  
 
Inspektorerne konkluderer, at afdelingen har oplevet mange omvæltninger, men at der er klare 
forbedringer af videreuddannelsesforholdene på afdelingen. Inspektorerne fremhæver at afde-
lingens grundstamme af overlæger og sygeplejersker, samt den lægelige ledelse af afdelingen 
har formået at sikre kontinuitet og et godt fagligt miljø for videreuddannelsen. 
 
Inspektorerne bedømmer 11 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (7) eller ”Sær-
deles God” (4). Rapporten peger endvidere på en meget værdsat supervision og udmærkede 
og roste konferencer for vagtholdet. 
 
Inspektorerne angiver en række mulige forslag til yderligere forbedringer af videreuddannel-
sen for kliniske basislæger, samt almen medicinske bloklæger. 
 
Der resterer forsat problemer med udformning og brug af individuelle uddannelsesplaner for 
alle uddannelsessøgende læger. Dette indgår imidlertid som et af 3 indsatsområder, som afde-
lingen og inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på ”straks” – 12 mdr.”. 
De øvrige aftalte indsatsområder fra inspektorbesøget i 2010 er under udvikling og til dels 
fungerende. 
 
Sundhedsstyrelsen har bemærket, at der var bred deltagelse ved inspektorbesøget, med repræ-
sentation fra Sygehus/centerledelse, speciallæger, uddannelsessøgende læger samt andre per-
sonalegrupper. 
 
Inspektorerne finder, at der er sket så betydelige forbedringer af videreuddannelsen for yngre 
læger, at næste inspektorbesøg først anbefales som rutinebesøg i 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
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Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.2. Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Holstebro_Sygehus/Oere_Naese_Halsafdeling/Inspektorrapport_110127.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Inspektorerne beskriver en meget velfungerende uddannelsesafdeling med et trygt og positivt 
samt yderst befordrende læringsmiljø tæt på optimalt.  
 
I alt seks uddannelsessøgende læger er ansat i afdelingen, to i introduktions- og fire i hoved-
uddannelsesforløb i specialet oto-rhino-laryngologi. 
 
I afdelingen er gode muligheder for supervision og alle patientjournaler gennemgås og ud-
valgte patienter drøftes ved morgenkonferencen. Introduktionen til afdelingen roses ligeledes 
af de uddannelsessøgende læger, vejleder samtalerne fungerer og der er gode undervisnings-
seancer. De uddannelsessøgendes lægers operationskompetencer kendes af personalet der 
booker operationer, og kompetence skemaer opdateres løbende. De uddannelsessøgende læger 
er meget tilfredse. 
 
Afdelingen har meget moderne udstyr og varetager flere specialfunktioner. Live-visning fra 
operationer er mulig, ligesom der er simulator træning i ørekirurgi. 
 
Alle 16 temaer er scoret tilfredsstillende heraf ni ”Tilstrækkelig” og syv ”Særdeles god”. 
 
Temaet forskning er blevet indsatsområde for den kommende periode. Man ønsker at ansætte 
en forskningsansvarlig overlæge for at styrke forskningen i afdelingen.  
 
Sundhedsstyrelsen vil opfordre afdelingen til at fortsætte med at opretholde den virkelig gode 
videreuddannelse af læger, og forsøge at gøre den endnu bedre. 
 
Sundhedsstyrelsen har noteret en god opbakning til besøget fra ledende og uddannelsesan-
svarlige overlæge, speciallæger, uddannelsessøgende læger og andre personalegrupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted 2015. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.3. Neurologisk afdeling, Viborg Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Sygehus_Viborg/Neurologisk_Afdeling/Inspektorrapport_120119.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
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Afdelingen havde sidste inspektorbesøg 5. november 2007. 
 
Rapporten fra besøget den 19. januar 2012 viser, at der siden da på en række områder er sket 
en forringelse af videreuddannelsen af yngre læger. Ved besøget i 2007 bedømtes alle 16 ud-
dannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (10) eller ”Særdeles God”(6). Ved besøget i januar 
2012 vurderer inspektorerne 9 temaer til ”Behov for forbedringer” mens 6 temaer bedømmes 
som ”Tilstrækkelig”, og kun ”Introduktion” fastholdt bedømmelsen ”Særdeles God”. 
 
Afdelingen er aktuelt præget af stor mangel på speciallæger, idet 5 ud af 10 speciallægestil-
linger er vakante, og man forsøger derfor at rekruttere speciallæger fra udlandet. 
 
Afdelingen har et stort og alsidigt patientunderlag, men præget af stor mangel på daglig su-
pervision af yngre læger, som derfor arbejder meget selvstændigt. Yngre læger giver udtryk 
for et behageligt arbejdsmiljø, hvor speciallægerne er meget villige til at rådgive, men sjæl-
dent har mulighed for at give direkte supervision. 
 
Den planlagte ugentlige undervisning med oplæg og patientdemonstration kan ofte ikke nås 
pga. travlhed. Imidlertid er der fra ledelsens side stor villighed til deltagelse og bevilling af 
midler til eksterne kurser. 
 
Indsatsområderne som aftaltes ved sidste inspektorbesøg har måttet opgives, angiveligt på 
grund af travlhed og mangel på speciallæger. 
 
Den planlagte deltagelse i inspektorbesøget af oversygeplejersken og repræsentanter fra syge-
husledelsen blev aflyst. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 4 indsatsområder med en tidshorisont på 3 -12 måne-
der, som bl.a. skal forbedre mulighederne for supervision 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted i 2013. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning men opfordrede til at Rådet se-
nere følger op herpå 

 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning, men PKL i Neurologi skal følge op på inspektorbesø-
get og give Rådet en tilbagemelding på et kommende møde vedrørende opfølgning på ind-

satsområderne. 
 

 

6.1.4. Regionspsykiatrien Horsens 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Regionspsykiatrien_Horsens/Inspektorrapport_120322.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Besøget er et førstegangsbesøg. 
 
Ved besøget har der været deltagelse af et bredt udsnit af relevante faggrupper. 
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Der er i store træk overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes scoringer i 
temaerne, domineret ved ”Utilstrækkelig” ved rollerne som akademiker og forskning, og ”Be-
hov for forbedringer” ved rollerne administrator og konferencernes læringsværdi. 
 
Rapporten beskriver, at uddannelsessøgende læger mangler supervision i flere af de arbejds-
funktioner der varetages, herunder ambulatoriearbejdet og funktionerne på lukket afdeling. 
Ligeledes er den teoretiske undervisning og uddannelsesværdien sporadisk. Sundhedsstyrel-
sen har forståelse for, at en betydelig vakance i såvel speciallægelaget som blandt de uddan-
nelsessøgende læger, har en uheldig indflydelse på uddannelsespotentialet i en relativ travl og 
ambulatorietung afdeling, og dette afspejles ligeledes i vurderingen af læringsmiljøet som 
findes af varierende intensitet. 
 
Det er forståeligt at forskningsaktiviteten er lav. Der er kun få HU-læger i psykiatri, som må 
formodes at kunne opfylde kravene til forskningstræning i afdelingen. 
Det fremgår af inspektorrapporten, at afdelingen har iværksat initiativer med henblik på for-
bedret supervision og mere konsekvent gennemførelse af vejledersamtaler. Styrelsen finder 
det positivt, at størstedelen af speciallægerne i afdelingen har gennemført vejlederkursus. 
 
Sundhedsstyrelsen er enig i de valgte indsatsområder og tidsrammerne for disse. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted primo 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.5. Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Sygehus_Vendsyssel_Hjoerring/Medicinsk_Afdeling_B/Inspektorrapport_110
614.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen havde sidste inspektorbesøg 26. maj 2004. Siden sidste besøg er der oprettet flere 
lægestillinger ligesom turnuslæger nu er erstattet af Klinisk basisuddannelses lægestillinger.  
 
Medicinsk Center er en stor og meget travl afdeling med 197 sengepladser fordelt på 3 ma-
trikler, og en lægebemanding på 24 læger i uddannelsesstillinger, 21 speciallæger i intern me-
dicin og 4 speciallæger i almen medicin. Ud over at deltage i videreuddannelsen af yngre læ-
ger modtager afdelingen medicinske studenter fra Århus og Aalborg universitet. 
 
Afdelingen har et stort og bredt patientflow, som giver rige muligheder for uddannelse af yng-
re læger. 
 
Arbejdstilrettelæggelsen medfører aktuelt, at de uddannelsessøgende ofte er alene med patien-
terne, men oplever en positiv imødekommenhed ved kontakt til ældre kollegaer. 
 
Inspektorerne bedømmer 8 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig”, mens de reste-
rende 8 temaer vurderes som ”Utilstrækkelig” eller ”Behov for forbedringer”. Vedrørende 
”Introduktion” har afdelingen udarbejdet relevant materiale, ligesom de yngre læger er vagtfri 
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i de første uger af ansættelsen. Flere yngre læger angiver imidlertid, at de ikke føler sig til-
strækkelig rustet, når de starter i vagt. 
 
Inspektorerne konstaterer at ikke alle yngre læger har en individuel uddannelsesplan. En indi-
viduel uddannelsesplan er en forudsætning for den gensidige forventningsafstemning, mellem 
den uddannelsessøgende og afdelingen, med henblik på opnåelse af de i uddannelsespro-
grammet angivne kompetencer og målsætninger. Sundhedsstyrelsen skal derfor indskærpe 
overfor afdelingen, at individuelle uddannelsesplaner skal udarbejdes i forbindelse med den 
uddannelsessøgendes ansættelse og løbende kontrolleres og følges op ved vejledersamtalerne. 
 
I forbindelse med sidste inspektorbesøg 2004 aftaltes 5 indsatsområder, bl.a. mere undervis-
ningsorienterede konferencer og uddannelse af vejledere. Der er imidlertid fortsat behov for 
forbedring af konferencernes uddannelsesværdi ligesom alle vejledere endnu ikke har været 
på vejlederkursus. 
 
Afdelingen har ingen pågående forskning og ingen forskningsansvarlig overlæge og inspekto-
rerne bemærker, at der ikke udvises den store interesse for forskning fra de yngre lægers side. 
 
Arbejdstilrettelæggelsen og uddannelsesplanerne bør i større omfang tage hensyn til og diffe-
rentieres i relation til de forskellige lægegruppers uddannelser (jf. indsatsområde fra forrige 
inspektorbesøg ”Differentiere uddannelsen yderligere for turnus- introduktions- og bloklæ-
ger”). 
 
Sundhedsstyrelsen er enig i de mellem afdelingen og inspektorerne aftalte 5 indsatsområder 
med en tidshorisont på ”Straks – 6 måneder”. 
 
Inspektorordningen tager afsæt i afdelingens varetagelse af den lægelige videreuddannelse ud 
fra afdelingens aktuelle forhold og ressourcer. Sundhedsstyrelsen forholder sig ikke til vareta-
gelsen af driften herunder personaleallokering og afdelingens normering i øvrigt. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted ultimo 2012. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.6. Børneafdelingen, Randers Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Randers_Centralsygehus/Paediatrisk_Afdeling/Inspektorrapport_120106.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen havde sidste inspektorbesøg 23. oktober 2007. Inspektorrapporten viser, at uddan-
nelsesforholdene på væsentlige områder nu bedømmes som ringere end ved besøget i 2007. 
 
Det gælder således uddannelsestemaerne ”Introduktion”, ”Læring og kompetencevurdering” 
samt ”Arbejdstilrettelæggelse”, ligesom det aftalte indsatsområde fra 2007 vedrørende umid-
delbar iværksættelse af udformning af individuelle uddannelsesplaner, endnu ikke er gennem-
ført, og derfor videreføres som indsatsområde med en tidshorisont på 2 – 4 måneder. Rappor-
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ten bedømmer 7 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Behov for forbedringer”, mens 9 temaer 
vurderes som ”Tilstrækkelig”.  
 
Rapporten konstaterer, at inspektorbesøget var veltilrettelagt med høj deltagelse af alle rele-
vante personalegrupper inklusiv sygehusledelse, som alle fremhæver, at afdelingen har et godt 
lærings- og arbejdsmiljø, til trods for, at afdelingen har været gennem en svær periode med 
såvel strukturelle- som betydelige personalerekrutteringsudfordringer. 
 
Afdelingen har såvel uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, 
samt forskningsansvarlig overlæge, og har igangsat en række tiltag med henblik på forbedrin-
ger af uddannelsesforholdene. Tiltag som desuden indgår i de 4 indsatsområder, som afdelin-
gen og inspektorerne har aftalt med tidshorisonter på 0 – 2-4 måneder. 
 
Sundhedsstyrelsen udbeder sig senest 1. november 2012 dokumentation for at der er udarbej-
det individuelle uddannelsesplaner samt gennemføres vejledersamtaler for alle uddannelses-
søgende. 
 
Under forudsætning af at Sundhedsstyrelsen modtager ovennævnte dokumentation forventes 
et genbesøg gennemført primo 2014. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.7. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Sygehus_Viborg/Anaestesiologisk_Afdeling/Inspektorrapport_120112.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver afdelingen som uddannelsesmæssigt meget veldrevet, og desuden ud-
mærker den sig ved mange gode initiativer, der også kan tjene som inspiration for andre ud-
dannelsesafdelinger.  
 
Der er stor opbakning til den uddannelsesansvarlige overlæge fra såvel ledelse, som læger og 
andre personalegrupper. 
 
Inspektorerne bedømmer 15 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles 
God”. ”Forskning” vurderes til ”Behov for forbedringer”. Der er ansat en forskningsansvarlig 
overlæge, men der er ikke i arbejdstilrettelæggelsen eller afdelingens budget afsat tid eller 
midler til forskningsopgaver. 
 
Ved inspektorbesøget var der deltagelse fra sygehus/afdelingsledelsen, speciallæger, uddan-
nelsessøgende, samt anæstesi- og intensiv sygeplejersker, ligesom hospitalets uddannelsesko-
ordinerende overlæge deltog. 
 
Inspektorerne peger på, at der er yderligere forbedringsmuligheder af videreuddannelsen i 
relation til I-lægernes introduktion, samt supervision og feed back til HU-lægerne. 
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Afdelingen og inspektorerne har aftalt 3 indsatsområder med en tidshorisont på 3 – 12 måne-
der. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted primo 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.8. Hæmatologisk afdeling, Århus Universitetshospital 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Aarhus_Universitetshospi-
tal_fraTOLV/Haematologisk_afdeling/Inspektorrapport_120302.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Inspektorerne beskriver en særdeles god uddannelsesafdeling, hvor læringsmiljøet er trygt og 
positivt. Afdelingsledelsen, den uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordineren-
de yngre læge gør en dedikeret og målrettet indsats for videreuddannelsen af læger. 
 
Afdelingen har 3 læger i introduktionsforløb i intern medicin, og 10 læger i hoveduddannel-
sen i specialerne intern medicin: hæmatologi og klinisk onkologi. 
 
I inspektorrapporten er alle temaer scoret tilfredsstillende, heraf er syv scoret ”Tilstrækkelig” 
og ni ”Særdeles god”.  
 
Af inspektorrapporten fremgår en uddybende beskrivelse af alle temaer, hvor det blandt andet 
anføres, at uddannelsesprogrammer er udarbejdet og der p.t. foregår et arbejde med at imple-
mentere nye skabeloner for de individuelle uddannelsesplaner. Vejledning og supervision er 
etableret på en systematisk måde, men udfordres i hverdagen af, at det er en travl afdeling 
med et stort arbejdspres. Læring foregår i forbindelse med det store patientflow, med god og 
smidig planlægning og en positiv afdelingskultur, professionel indstilling i lægegruppen og 
hos de uddannelsessøgende læger. 
 
Sundhedsstyrelsen har noteret sig, at der var bred deltagelse i inspektorbesøget. 
 
Inspektorerne og afdelingen har aftalt tre indsatsområder for den kommende periode. 
Styrelsen er enig i inspektorernes anbefaling.  
 
Næste besøg kan forventes at finde sted i 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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6.1.9. Afdeling Syd, Ålborg Psykiatriske Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Aalborg_Psykiatriske_Sygehus/Afdeling_Syd/Inspektorrapport_110610.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver et genbesøg efter tidligere besøg 22. januar 2010, og konkluderer, at der 
er sket markante forbedringer siden da. 
 
Inspektorerne bedømmer nu 14 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (11) eller 
”Særdeles god” (3), mens 2 temaer (Forskning og Arbejdstilrettelæggelse) vurderes til ”Be-
hov for forbedringer”. 
 
Inspektorerne fremhæver, at det er lykkedes at besætte alle lægestillinger blandt andet ved at 
rekruttere udenlandske læger. Danske og fremmedsprogede læger synes fint integrerede, og 
det fremmedsproglige miljø har stor ledelsesmæssig opmærksomhed. 
 
De ved sidste besøg aftalte indsatsområder, er helt eller delvis gennemførte, og afdelingen og 
inspektorerne har aftalt yderlige 5 indsatsområder med en tidshorisont på 2 – 48 måneder. 
 
Ledelses- og sygehusadministration har særlig fokus på ressourcetildeling til fortsat rekrutte-
ring og fastholdelse, herunder behovet for intensiv sprogskole. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted i 2015. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.10. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetssygehus, Skejby 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Skejby_Sygehus/Klinisk_mikrobiologisk_Afdeling/Inspektorrapport_111117.p
df  
 
Afdelingen havde sidste inspektorbesøg 12. marts 2008, og har efterfølgende gjort en stor 
indsats for at imødekomme de aftalte indsatsområder. 
 
Rapporten beskriver en afdeling med stort fokus på uddannelse. Der er lagt et ambitiøst ud-
dannelsesniveau med et bredt dækkende teoretisk uddannelsesprogram som følges, og inspek-
torerne bemærker især, at læger i introduktionsstillinger, meget tidligt gennem målrettet oplæ-
ring opnår stor kompetence som kommunikator. Inspektorerne fremhæver endvidere, at de 
uddannelsessøgende giver udtryk for stor arbejdsglæde, som tilskrives det gode arbejdsklima, 
og store tilfredshed med det tværfaglige samarbejde med bioanalytikere og hygiejnesygeple-
jersker, ligesom den uddannelsesansvarlige overlæges store indsats fremhæves. 
 
Inspektorerne bedømmer 13 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilfredsstillende” (6) eller 
”Særdeles God” (7). Imidlertid har ikke alle læger udarbejdede individuelle uddannelsespla-
ner, hvilket er en absolut forudsætning for en gensidig forventningsafstemning mellem ud-
dannelsessøgende og uddannelsesafdeling, med henblik på opnåelse af de i målbeskrivelsen 
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angivne kompetencer. Udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner er imidlertid aftalt som 
et indsatsområde, som iværksættes umiddelbart. Det er endvidere aftalt, at arbejdstilrettelæg-
gelsen fremover bør inkludere uddannelse i mikrobiologisk laboratorieteknik, og at de uddan-
nelsessøgende, ikke mindst i betragtning af afdelingens status som universitetsafdeling, i hø-
jere grad bør inddrages i forskningsopgaver.  
 
Vedrørende arbejdstilrettelæggelsen og herunder varetagelse af uddannelsesopgaverne, har 
afdelingen betydelige udfordringer i form af vakante overlægestillinger og langtidssygdom, 
som Centerledelsen imidlertid er opmærksom på. 
 
Sundhedsstyrelsen har med glæde noteret sig, at der er bred deltagelse i inspektorbesøget med 
repræsentanter fra hospitalsledelsen/Centerledelsen, speciallægerne og de uddannelsessøgen-
de, samt andre relevante personalegrupper. 
 
Inspektorerne og Sundhedsstyrelsen er enige om, at et genbesøg under henvisning til oven-
nævnte udfordringer bør finde sted. 
 
Genbesøg forventes at finde sted i løbet af 2013, idet Sundhedsstyrelsen forventer, at alle ud-
dannelsessøgende snarest som aftalt får udarbejdet individuelle uddannelsesplaner. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.11. Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Hospitalsenheden%20Vest/Ortopaedkirurgisk%20afd/Inspektorrapport_12022
2.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver, at afdelingen, som havde sidste inspektorbesøg i oktober 2009, fortsat 
har store udfordringer i forbindelse med varetagelse af de uddannelsesmæssige forpligtigelser, 
i forbindelse med videreuddannelsen af læger. 
Inspektorerne bedømmer 13 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilfredsstillende” eller ”Sær-
deles God”. Vedrørende ”Uddannelsesprogrammer” bedømmes disse som forældede, og der 
bør efter inspektorernes opfattelse udarbejdes nye, som tager hensyn til de nye regionale op-
delinger af afdelinger og funktioner. Dette indgår da også som et af 5 indsatsområder, som 
afdelingen og inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på 3 – 6 måneder. Heri indgår lige-
ledes en optimering af arbejdstilrettelæggelsen, som bedømmes til ”Behov for forbedringer”.  
 
Inspektorerne angiver yderligere en række konstruktive forslag til forbedringer og særlige 
indsatsområder, med henblik på forbedringer af videreuddannelsen af læger. 
 
Inspektorbesøget var velplanlagt med stort fremmøde fra alle lægegrupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted i 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
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Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.12. Ortopædkirurgisk afdeling, Hamlet Privathospital Århus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Århus%20Hamlet_Eira/Ortopaedkirurgisk_Afdeling/Inspektorrapport_110524.
pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Inspektorbesøget er det første på Privathospitalet Hamlet i Århus. Til dato har kun en uddan-
nelsessøgende læge gennemført 6 måneders ansættelse på Privathospitalet som led i hovedud-
dannelsen i ortopædkirurgi. Ansættelsesforløb var afsluttet på tidspunktet for inspektorbesø-
gets praktiske gennemførelse. Der har således ikke deltaget uddannelsessøgende læger i besø-
get, og rapporten er derfor udfærdiget på baggrund af inspektorernes samtaler med Privatho-
spitalets ledende overlæge, som desuden er uddannelsesansvarlig overlæge. Inspektorerne 
beskriver afdelingen som uddannelsesminded med et stort patientmateriale og trygge rammer. 
Inspektorerne anbefaler, at afdelingens uddannelsesprogram præciseres og tilrettes i forbin-
delse med det næste uddannelsesforløb, Endvidere skal der udarbejdes et skriftligt introdukti-
onsprogram. Begge disse forhold er aftalt som indsatsområder. 
 
Det vurderes, at den uddannelsessøgende har udført et passende antal selvstændige indgreb og 
et større antal under supervision, og at man ikke ser noget til hinder for at et nyt uddannelses-
forløb kan aftales. 
Inspektorerne fremhæver, at det ikke har givet anledning til problemer at en del af patienterne 
har været selvbetalere, og at den uddannelsessøgende har haft det samme patientmix som af-
delingens øvrige læger. 
 
Inspektorerne anbefaler at næste inspektorbesøg arrangeres så det finder sted under næste 
uddannelsesforløb, hvilket Sundhedsstyrelsen er enig i. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 

Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet påpeger, at det er uhensigtsmæssigt, at der har 
været i inspektorbesøg på privathospitalet Hamlet, på et tidspunkt, hvor der ved besøget ikke 
er uddannelsessøgende læger på hospitalet.   
 

6.1.13. Kirurgisk afdeling, Århus Universitetshospital 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Aarhus_Sygehus_THG/Kirurgisk_Afdeling_P/Inspektorrapport_120112.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver et genbesøg efter inspektorbesøget 3. juni 2009. 
. 
Rapporten viser, at der er sket betydelige forbedringer af videreuddannelsen og inspektorerne 
bedømmer nu 15 ud af 16 uddannelsestemaer til ”Tilfredsstillende” (14) eller ”Særdeles God” 
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(1). Der er forsat behov for forbedringer af arbejdstilrettelæggelsen og dette er, som ved sidste 
besøg i 2009, forsat aftalt som indsatsområde, nu med en tidshorisont på 6 måneder. 
 
7 ud af 13 vejledere har været på vejlederkursus, men det er aftalt at de sidste 6 gennemfører 
kurset i efteråret 2012. 
 
Sundhedsstyrelsen har med tilfredshed noteret den store deltagelse i inspektorbesøget, med 
bred repræsentation fra uddannelsessøgende, speciallæger, afdelings- og hospitalsledelse, 
samt andre relevante faggrupper. 
 
Inspektorerne konkluderer, at der forsat er potentiale til forbedringer af videreuddannelsen, og 
at såvel den uddannelsesansvarlige overlæge som afdelingsledelsen har fokus på dette. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted primo 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.15. Onkologisk afdeling D, Århus Universitetshospital 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Aarhus_Universitetshospi-
tal_fra2012/Onkologisk_afdeling/Inspektorrapport_120516.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver en god uddannelsesafdeling, hvor der er fokus på den lægelige videreud-
dannelse, og uddannelsessøgende læger er meget glade for at arbejde i afdelingen. 
I rapporten fremhæves desuden Århus Universitetshospitals generelle fokus på uddannelse 
med ansættelse af uddannelseskoordinerende overlæger, og den uddannelsesansvarlige over-
læge store engagement i afdelingen. 
 
Læringsmiljøet er trygt og yderst befordrende for de uddannelsessøgende lægers læring.  
 
Alle temaer er scoret tilfredsstillende (11 ”Tilstrækkelig” og 5 ”Særdeles god”) af inspekto-
rerne. Specielt fremhæves at morgenkonferencen har stor læringsværdi; men konferencen i 
radioterapien bør gøres bedre (kommende indsatsområde), ligesom introduktionen er fin ved 
ny ansættelser; men kan gøres bedre ved skift mellem behandlingsgrupper i afdelingen 
(kommende indsatsområde). Derudover anføres, at uddannelsesplaner ikke foreligger for alle i 
begyndelsen af uddannelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen vil gerne præcisere, at en individuel 
uddannelsesplan skal foreligge godkendt af både ansættelsessted og den uddannelsessøgende, 
senest 4 uger efter første ansættelsesdag i intro- og hoveduddannelsesforløb. 
 
Afdelingen har fulgt op på indsatsområderne fra sidste inspektorbesøg. 
 
Sundhedsstyrelsen har noteret sig, at ledelsen var repræsenteret ved inspektorbesøget. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt fire indsatsområder med en tidshorisont på 3 – 12 må-
neder. 
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Næste besøg kan forventes at finde sted 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.16. Kirurgisk afdeling K, Regionshospitalet Randers. 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – http://www.sst.dk/publ/Inspektorordnin-
gen/Rapporter/Randers_Centralsygehus/Organkirurgisk_Afdeling/Inspektorrapport_120524.p
df  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingens forrige inspektorbesøg fandt sted 30. september 2008. 
 
Rapporten beskriver afdelingens uddannelsesmiljø som roligt og trygt, hvor alle uddannelses-
søgende tilbydes relevante udfordringer med den fornødne back up. 
 
Inspektorerne bedømmer 10 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig”(9) eller ”Særde-
les God” (1). Blandt de temaer som vurderes til ”Behov for forbedringer”, har Sundhedssty-
relsen især bemærket, at der endnu ikke er udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for alle 
uddannelsessøgende. Dette indgår imidlertid som et indsatsområde, som afdelingen og in-
spektorerne har aftalt til umiddelbar iværksættelse, og Sundhedsstyrelsen skal på det kraftig-
ste opfordre til, at dette prioriteres højt. ”Oplæring og kompetencevurdering” samt ”Arbejds-
tilrettelæggelse” har ligeledes ”Behov for forbedringer”. 
 
Inspektorerne har desuden forslag til forbedringer af videreuddannelsen, hvoraf en del frem-
går af de 5 aftalte indsatsområder, med en tidshorisont på op til 3 måneder. 
 
Der var, som ved det forrige besøg, bred deltagelse ved inspektorbesøget, hvor der ud over 6 
uddannelsessøgende og 7 speciallæger, var repræsentation fra hospitalsledelsen og sygepleje-
gruppen. 
 
Sundhedsstyrelsen forventer, at næste besøg finder sted i 2016, idet det forudsættes, at de af-
talte indsatsområder gennemføres, således som det fremgår af rapporten. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning, men påpegede at alle uddannelsessøgende læger skal 
have individuelle uddannelsesplaner. 
 
 

6.2. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.2.1. Orientering fra mødet i VUSAM 

Der har været afholdt møde i det nyetablerede mødeforum, VUSAM, mellem Sekretariatsche-
ferne fra de tre Videreuddannelsesregioner og Sundhedsstyrelsen, inden mødet i DRRLV. 
Sekretariatschef Berit Handberg orienterer om mødet. 
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• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Referat: 
VUSAM har holdt deres første møde på baggrund af godkendt kommissorium. Kommissoriet 
er godkendt af DNRLV.  
 

6.2.2. 4-årsfristen 

Nedenstående tabel er en aktuel status for Videreuddannelsesregion Nord over de læger, der 
påbegyndte deres KBU i efteråret 2008.  

I Videreuddannelsesregion Nord består risikogruppen af 7 læger med kendt gennemført Intro-
duktionsstilling. Disse fordeler sig som følger:  

3 rammes potentielt den 1. august 2012 Introspeciale 

- 1 har aldrig søgt hoveduddannelsesforløb ØNH 

- 1 har søgt hoveduddannelsesforløb. i alle tre Videreuddannelsesregioner, men har ikke 
fået ansættelse 

Gyn-Obs/Kirurgi/ØNH 

- 1 søger hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin i Region Midt i 2. halvår 2012. 
(Ansættelsessamtaler afholdes den 4. september) 

Almen medicin/Gyn-Obs 

3 rammes potentielt den 1. september 2012  

- 1 har aldrig søgt hoveduddannelsesforløb Klinisk mikrobiologi 

- 1 har søgt hoveduddannelsesforløb., men har ikke fået ansættelse Anæstesi 

- 1 søger hoveduddannelsesforløb. i alle tre Videreuddannelsesregioner i Anæstesiologi i 
2-2012. 
(Ansættelsessamtaler afholdes den 10. september i syd, den 11. september i Øst og den 14. 
september i Nord) 

Anæstesi/Almen medicin 

1 rammes potentielt den 1. november 2012  

- 1 har søgt hoveduddannelsesforløb, men har ikke fået ansættelse Anæstesi 

 
Herudover er der: 

7, der formodes at være udrejst 
49, der har udsættelse (Ph.d., barsel mv.) 
41, der er ansat i hoveduddannelsesfor-
løb 

 
Videreuddannelsesregion Nord er i øjeblikket i gang med at kontakte de 7 læger, som vi vur-
derer at rammes af 4 års reglen i efteråret 2012. Vi forventer at lave en opdateret status i mid-
ten af september 2012, når de sidste ansættelsesrunder afsluttes. Vi kan således først i løbet af 
september måned 2012 give et mere præcist svar på, hvordan det gik det første hold af 
KBU’er i vores region. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.2.1: Status fra Videreuddannelsessekretariatet i Syd 
Bilag 6.2.2.2: Status fra Videreuddannelsessekretariatet i Øst 
 
Referat:  
I Nord er tallet nu nede på 5, hvor af den ene, som ikke har søgt hoveduddannelse, formentlig 
er i gang med forskning. De resterende 4 har søgt hoveduddannelse. De nyeste tal vedlægges 
referatet som Bilag 6.2.2.3. 
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Rådet udtrykte bekymring for balancen mellem antal hoveduddannelsesstillinger og det totale 
antal af ansøgere til H-stillinger. 
Videreuddannelsessekretariatet laver årlige opgørelser over antal opslåede og besatte hoved-
uddannelsesforløb. Oversigten inkl. oversigt over den sidste runde kørt i første halvår 2012, 
med ansættelsesstart 2. halvår 2013, udsendes sammen med referatet. 
 
SST informerede om, at der i prognosen er taget hensyn til indvandring, udvandring, pensi-
onsalder mv. Der er således SSTs vurdering at antal dimensionerede hoveduddannelsesforløb 
svarer til det reelle antal af potentielle ansøgere til H-stillinger. 
  
Rådet påpegede endvidere, at de var bekendte med, at nogle læger udskyder starten på deres 
KBU for at gå i uklassificerede stillinger inden KBU’en påbegyndes med henblik på at få me-
re klinisk erfaring og dermed være bedre kvalificeret til et hoveduddannelsesforløb.  
 
Rådet opfordrede til, at en kommende temadrøftelse kan omhandle ansættelsesproceduren.  
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 

 

6.2.3. Vejledning om kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelse 

Rådet har tidligere drøftet muligheden for at kombinere forskning og ansættelse. Videreud-
dannelsessekretariatet har derfor udarbejdet en vejledning til anvendelse for de uddannelses-
søgende læger, forskningsvejledere, uddannelsesansvarlige overlæger samt PKL’er. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager vejledningen til efterretning 
 
Bilag 6.2.3: Vejledning om kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreud-
dannelse 
 
Referat: 
Rådet har tidligere efterspurgt en vejleding på området. 
Rådet tog orienteringen til efterretning 
 

6.2.4. Nye Postgraduate Kliniske Lektorer 

I Videreuddannelsesregion Nord er der blevet ansat tre nye PKL’er.  
 
- Afdelingslæge Anette Bagger Sørensen er ansat som PKL i Nefrologi fra den 1. juni 2012 
- Overlæge Vivi Schlünssen er ansat som PKL i Arbejdsmedicin fra den 1. august 2012 
- 1. reservelæge Merete Ipsen er ansat som PKL i Faculty Development (vejlederfunktion) fra 
den 1. august 2012  
 
Stillingen som PKL i Klinisk Mikrobiologi er stadig ubesat 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Stillingen som PKL i Klinisk Mikrobiologi er nu besat med Helga Schumacher. 
Der er netop slået to stillinger op som PKL i KBU i hhv. RN og RM. Der vil ligeledes blive 
opslået PKL-stillinger op i Urologi, Samfundsmedicin, kirurgi og Færdigheds- og simulati-
onstræning..  
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6.2.5. Evalueringsansættelser for læger uddannet i lande uden for EU/Norden 

Videreuddannelsessekretariatet har den 28. juni 2012 modtaget nedenstående orientering fra 
Sundhedsstyrelsen. Orienteringen supplerer en tidligere fremsendt orientering fra den 12. de-
cember 2011. 
 
Læger uden speciallægeanerkendelse 
For så vidt angår spørgsmålet om forløbet af den krævede evalueringsansættelse skal under-
streges, at der – som i den danske KBU uddannelse, hvortil der henvises i autorisationsbe-
kendtgørelsens § 5, stk. 1 – forudsættes, at ansættelsen tilrettelægges som et samlet forløb 
med to ansættelsessteder. En kortere periode mellem arbejdet på de to ansættelsessteder af 
praktiske grunde er i orden. Lægen kan derimod ikke først være ansat 6 måneder et sted og 
derefter uafhængigt heraf skaffe sig en anden 6 måneders stilling et andet sted, heller ikke 
selv om stillingerne hver for sig kunne indgå i et KBU lignende forløb. At der er tale om eet 
samlet evalueringsforløb understreges yderligere af kravet om kontinuerlig indsendelse af 
særlige evalueringer til Sundhedsstyrelsen efter 1, 3 og 12 måneders forløb. 
 
Læger med speciallægeanerkendelse 

Har en (special)læge fra denne gruppe mulighed for og ønske om at gennemføre en ét-årig 
evalueringsansættelse på KBU lignende vilkår – fx hvis det har vist sig umuligt at få en 6 må-
neders evalueringsansættelse inden for ens speciale - er der intet til hinder herfor. Ansættelsen 
behøver således ikke at være inden for pågældendes speciale. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.5: Information til de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse om evaluerings-
ansættelser for læger uddannet i lande uden for EU/Norden fra SST, den 12. december 2011 

 

Referat: 
Punktet blev udsat, idet SST er i gang med at undersøge sagen på baggrund af det netop af-
holdte møde i VUSAM. 
 

6.2.6. Region Midtjyllands Initiativmidler 

Region Midtjyllands initiativmidler fordeles en gang årligt. I forbindelse med udvælgelsen af 
de indsendte projektansøgninger, er der lagt vægt på at støtte bredt; geografisk, emnemæssigt 
og fagligt, men også at få mest mulig uddannelse for pengene. Det vil sige, at projektet gavner 
så mange uddannelsessøgende som muligt på det specifikke område, samt at projektet kan 
fortsætte ud over projektperioden uden tildeling af yderligere midler. Endvidere er det søgt at 
dække såvel kliniske initiativer som forskning. I vedlagte referat fremgår det, hvilke projekter 
der er tildelt midler i 2012.08.10 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.6: Referat fra mødet i Prioriteringsgruppen for Initiativmidler 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning 

 

6.2.7. Introlæger i Intern medicin 

Som opfølgning fra Rådsmødet den 29. februar 2012, kan Videreuddannelsessekretariatet 
orientere om, at alle PKL’er for de intern medicinske specialer er indbudt til et fælles møde i 



 

 
24 

efteråret 2012, hvor man blandt andet vil diskutere en problemstilling, som er rejst fra forskel-
lige sider; at Introlæger i Intern Medicin ofte skifter afdeling efter 1-2 måneder fra et Regi-
onshospital til en højtspecialiseret afdeling på et Universitetshospital.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.3. Orientering fra møde i DNRLV den 6. juni 2012 

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 6.3: Referat fra mødet i DNRLV 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 

6.4. Orientering fra AMEE 

Der har været afholdt AMEE i Lyon i Frankrig. Professor, overlæge, Dr. Med. Peder Charles 
orienterer om highlights fra konferencen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Peder Charles refererede om konference i Lyon. Oplægget vedlægges referatet som Bilag 
6.4.1. 
 

7. Eventuelt 
Der er indkommet en mail fra en I-læge ved Anæstesien i Vendsyssel, men grundet tidspunk-
tet (efter udsendelse af dagsorden) kan sagen ikke behandles på dette møde. Henvendelsen 
samt replik fra Sygehusledelsen fra Sygehus Vendsyssel, Hjørring eftersendes med referatet 
som Bilag 7.1 og Bilag 7.2. 
 
Videreuddannelsessekretariatet vil (i overensstemmelse med gængs praksis i de to andre vide-
reuddannelsesregioner) pointere, at det er muligt at ad hoc klassificere (midlertidig klassifika-
tion) nogle måneder af en ansættelse, således at den tæller i et samlet Introduktionsforløb. 
Dette forudsætter, at ansættelsesforløbet bliver på et ubrudt samlet forløb på 12 mdr. Det er 
således ikke nødvendigt at ”vente på at et i-nummer bliver ledigt”. Dog skal ad hoc klassifice-
ringen laves inden for den første måned af ansættelsen. Videreuddannelsessekretariatet laver 
dog kun ad hoc klassificeringer inden for rammerne af dimensioneringsplanen. Stillingerne 
skal naturligvis slås op efter vanlige regler og bestemmelser.    
 
Uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr havde sendt eksemplarer vedrørende 3-
timers rapporten 2011. Hele rapporten kan læses på: 
http://www.aalborgsygehus.rn.dk/For+fagfolk/KurserOgKompetenceUd-
vikling/LUF/3+timers+moeder/3-timersrapport2011.htm  




