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Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro 
 
Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro 
 
Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser 
om året. Heraf er 2.608 ambulanceindbragte patienter via 112. 
 
Aktiviteten fordeler sig således: 
 

� 3.838 skadestuepatienter svarende til 10,5 pr. døgn 
� 3.329 medicinske indlæggelser (93% akutte) svarende til 9,1 pr. døgn 
� 3.210 kirurgiske indlæggelser (80% akutte) svarende til 8,8 pr. døgn 

 
Sygehus Himmerland, Hobro har desuden bred ambulatorievirksomhed inden for de medicinske 
grenspecialer med 5.137 ambulante besøg om året. 
 
Casemix og volumen udgør således et tilstrækkeligt uddannelsespotentiale for AP-forløb og intro-
duktionsstillinger i Intern Medicin. 
 
Stillingskategorier med berøring til lægelig videre-/ efteruddannelse 
 

� Korttidsvikarer  - stud. med. og læger 
� Uklassificerede reservelægestillinger 
� Læger i Almen-Praksis blok-forløb (2 forløb á 6 måneder) 
� Læger i Introduktionsstilling i Intern Medicin (2 forløb organiseret i samarbejde med hæma-

tologisk og gastromedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus med 6 måneder i Hobro) 
� Speciallæge - Afdelingslæge 
� Speciallæge - Overlæge 
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Introduktionsforløb 
 
Plan for introduktion af læger 
Alle læger Nyansatte læger får i løbet af de to første ansættelsesdage en velkomst-

samtale med en speciallæge (afdelings- eller overlæge). Vedkommende 
gennemgår desuden i løbet af de to første ansættelsesdage et standardi-
seret introduktionsforløb gennemført af en læge med højere charge, op-
timalt den uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Præsentationen omfatter nedenstående punkter: 
 

� hjælpeafdelinger  
� røntgen 
� intensiv afdeling 
� fysio- og ergoterapi og  
� laboratorium og  

• afdelingens it-systemer:  
� elektronisk journalsystem (IPJ og Clinical Suite, 

incl. Patologisystemet) 
� medicinmodul (Theriak) 
� laboratoriemodul (LABKA) 
� dikteringssystem (Dicom) 
� røntgensystemer (Webpas og EasyWiz) 
� mikrobiologisk EDB system 

 
Der udleveres på første arbejdsdag koder til de omtalte it-systemer. 
 
Vedkommende orienteres desuden i afdelingens rutiner vedr. bl.a. 
journalskrivning, kontakter til hjælpeafdelinger, overflytning til Aalborg 
sygehus. 
 
Der gives en rundtur på sygehuset. 
 
Alle nyansatte deltager desuden i en samlet introduktion til Sygehus 
Himmerland v/ sygehusledelsen samt efterfølgende brandkursus. 
 
Alle ansatte deltager i hjertestopundervisning, og læger i avanceret hjer-
testopundervisning. 
 

Uklassificerede lægestil-
linger 

MUS-samtale med dokumentation efter tre måneders ansættelse v/ over-
læge fra Medicinsk Afdeling 

AP-forløb og Introduk-
tionsstillinger 

Forud for påbegyndelse af ansættelse på Medicinsk Afdeling i Hobro 
modtager den uddannelsessøgende et velkomstbrev fra den 
uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende en uddannelsesmappe 
med følgende: 
 

• Udførlig beskrivelse af Medicinsk Afdeling 
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• Instruks for vagt og visitation 
• Vagtplan for den første måned samt ”rulleplan” 
• Uddannelsesprogram for uddannelsesforløbet i medicinsk 

afdeling 
• Skemaer til introduktionssamtale, justeringssamtale og 

afslutningssamtale 
• Navn på den tildelte vejleder 

 
De første 2-3 dage på sygehuset skal de yngste læger ud over indføring i 
it-systemerne også undervises i basal klinik, så de er rustede til at 
modtage akutte patienter (f.eks. ekg, røntgen, dyspnø, incompensatio, 
infektion).  
 
Herudover følger introduktionslægen vagthavende forvagt i dagtid og 
orienteres herigennem til sygehusets geografi. 
 
Ved modtagelse af uddannelsessøgende skal følgende ansvarsområder 
følges: 
 

• Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for, at den en-
kelte uddannelsessøgende ved ansættelsen har fået tildelt en ud-
dannelsesansvarlig læge 

• Der foreligger godkendte uddannelsesprogrammer 
• Den enkelte uddannelsessøgende læge i introduktionsstilling har 

sammen med vejleder ansvaret for, at man løbende under ansæt-
telsen får godkendt de enkelte kompetencepunkter (åndenød, ce-
rebral påvirkning, akut feber, brystsmerter, kredsløbspåvirkning, 
mavesmerter, væske- og elektrolytforstyrrelser og den terminale 
patient). Der udarbejdes en ”Lommecheckliste for Introduktions-
læger” til kittelbrug med henblik på at lette gennemførelsen af 
uddannelsesprogrammet. 

• Den enkelte uddannelsessøgende AP-læge har ansvaret for, at 
man løbende under ansættelsen får afkrydset de enkelte punkter 
på ”Lommecheckliste for AP-læger” 

• Introduktions-, midt- og slutsamtale med uddannelsesansvarlig 
overlæge (skal dokumenteres og arkiveres) 

 
Se i øvrigt bilag 1 - Præsentation af uddannelsessted, Hobro Medicinsk 
Afdeling. 

Afdelings- og overlæger MUS-samtale hvert år (dokumenteres og arkiveres) 
 
Staff-relaterede tiltag 
 

1. Morgenkonferencerne: 

Der skal udvikles et imødekommende og understøttende miljø omkring morgenkonferencerne. 
Konferencerne ændres fra den traditionelle ”fiskerinotering” til alene at omhandle akut indlagte 
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patienter, der illustrerer en speciel diagnostisk eller terapeutisk udfordring (disse kan udvælges ved, 
at afgående vagthavende mødes med den læge, der har haft bagvagt umiddelbart før konferencen, 
for at udvælge cases med uddannelsesmæssig værdi).  
 
Herudover indføres casebaseret diskussion af 10 minutters varighed for morgenkonferencerne 1-2 
gange ugentligt, hvor gruppen af ikke-speciallæger på skift ganske kort - måske støttet af en enkelt 
overhead - fremlægger en interessant patient til diskussion af udrednings- og/eller behandlingsstra-
tegi. Casen kan være en patient, som lægen selv har modtaget eller set på stuegang, eller det gode 
tip kan komme fra én af speciallægerne. Uddannelsesmæssigt interessante patienter kan også hidrø-
re fra ambulatorierne.  
Valget af læge, der fremligger case, sker ud fra de månedlige arbejdstilrettelæggelsesskemaer. Det 
er op til lægen, hvornår han vælger en case – uddannelsesansvarlig overlæge har dog det overord-
nede ansvar for, at systemet kører. 
 
Det i forvejen gode og imødekommende miljø på morgenkonferencerne skal fastholdes og videre-
udvikles til et egentligt læringsmiljø. Der er essentielt, at alle læger bidrager til, at der udvikles et 
imødekommende og understøttende miljø omkring både morgen- og middagskonferencer. 
 
2. Torsdags morgenmøder – staff-meetings: 

Hver torsdag i semestermånederne afholdes formaliseret staff-meeting fra kl. ca. 08.15-09.00. Den 
uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for, at der er et fagligt program for dis-
se staff-meetings. Indlægsholderne kan enten være afdelingens egne læger eller udefra inviterede 
kolleger (f.eks. anæstesiologer, mikrobiologer, røntgenlæger, kliniske farmakologer, speciallæger 
fra Farsø).  
 
Staff-meetings anvendes både til undervisning og information, omfattende både mere specifikke og 
mere generelle emner (f.eks. update inden for et bestemt fagområde, information fra regionen, sy-
gehus eller afdeling, rejser og/eller forskning). Der har været anvendt eksterne undervisere på staff-
meetings, og der optræder også lægemiddelrepræsentanter få gange årligt.  
 
3. Middagskonferencer: 

Formålet er primært rettet mod løsning af problemer fra dagens stuegange. Da det oftest vil være 
spørgsmål medbragt fra yngre læger, er det væsentligt, at middagskonferencerne har deltagelse af 
mindst én af afdelingens overlæger. 
 
4. Fælles ”semester” møde: 

Én gang per semester arrangeres et fyraftensmøde for alle ansatte læger og ansatte studenter i Hobro 
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og Farsø med 1-3 faglige indlæg fra f.eks. 16.00 -17.30 efterfulgt af spisning. De faglige oplæg kan 
spænde vidt fra f.eks. strikte faglige temaer á la what’s up inden for et fagområde, introduktion til 
videnskabelige metoder, til mere organisatoriske emner – visitationsretningslinier/ Diagnostisk Cen-
ter/ nyt fra det præhospitale system etc. Der kan hertil anvendes eksterne oplægsholdere. 
Ansvaret for disse møder (inkl. honorering af eksterne undervisere samt efterfølgende traktement) 
forankres i Administrationen, mens udmøntningen - herunder programlægning – sker i samarbejde 
med medlemmer af speciallægegruppen med de uddannelsesansvarlige overlæger i hhv. Hobro og 
Farsø som tovholdere. 
 
Kliniske færdigheder 
 
Efter implementeringen af den nye struktur, der følger af Sygehus Himmerlands Omstillingsprojekt 
(forventet opstart sent efterår 2011), samles de akutte medicinske patienter i det akutte modtageaf-
snit i Hobro – hvilket vil understøtte uddannelsesopgaven. 
 
En af speciallægerne fra Hobro påbegynder Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles ud-
dannelse i Akutmedicin oktober 2010 og vil blive tilknyttet modtageafsnittet som fast figur i dagtid. 
Ambitionen er at rekruttere yderlige en kandidat, så afsnittet er kvalitetsmæssigt understøttet alle 
hverdage i dagtid. Vilkårene for løbende supervision og uddannelse af yngre kollegaer forbedres 
væsentligt ved dette tiltag. 
 
Muligheden for at tilbyde alle læger simulationskursus i avanceret genoplivning undersøges. 
 
En yderligere afledt ændring som følge af omstillingsprojektet er etablering af Diagnostisk Center 
og styrkelse af ambulatoriefunktionerne i Farsø. I den nye struktur skal såvel læger i AP-blok forløb 
og læger i introduktionsstilling af uddannelsesmæssige årsager deltage i disse funktioner i Farsø. 
 
Ambulatorium for yngre læger 
 
Der planlægges en fast ambulatoriedag for yngre læger i Hobro. De yngre læger vil have mulighed 
for at konferere med speciallægerne i de øvrige ambulatorier den pågældende dag. Patientgruppen i 
ambulatoriet vil være afklarede patientforløb, eksempelvis kontrolbesøg.  
 
Fremtiden 
 
Sygehuset er i øvrigt af den opfattelse, at etableringen af et godt miljø – uddannelsesfagligt og triv-
selsmæssigt – er af yderste vigtighed med henblik på at rekruttere speciallæger til sygehuset. En 
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mere gunstig bemandingssituation vil skabe rammerne for, at supervision, undervisning og læring 
bliver en nærværende og daglig funktion på linje med de mere produktionsorienterede mål. 
 
 
Flemming Knudsen 
Projektchef, dr.med. 
Region Nordjylland 




