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Særdeles god

Tilstrækkelig

Behov for
forbedringer

Utilstrækkelig

Score

Temaer

Introduktion til afdelingen

X

Uddannelsesprogram

X

Uddannelsesplan

X

Medicinsk ekspert - Læring i rollen som

X

medicinsk ekspert

X

Kommunikator - Læring i rollen kommunikator
X

Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder
Leder/ administrator - Læring i rollen som
leder/administrator
Sundhedsfremmer - Læring i rollen som
sundhedsfremmer

X
X
X

Akademiker - Læring i rollen som akademiker
Professionel - Læring i rollen som professionel
Forskning - Uddannelsessøgende lægers
deltagelse i forskning

X
X

Undervisning - som afdelingen giver

X

Konferencernes - læringsværdi

X

Læring og kompetencevurdering

X

Arbejdstilrette-læggelse - Tilrettelæggelsen
tager hensyn til videreuddannelsen af læger

X

X

Læringsmiljøet på afdelingen

Særlige initiativer

Næste besøg
Rutinebesøg om 4 år

Ja

Anbefalet tidshorisont

0

Deltagere
Sygehus/Centerledelse

Uddannelseskoordinerende overlæge

Speciallæger

Ja, fem

Uddannelsessøgende læger

Ja, to

Andre

Nej

Dokumenter
Godkendt af afdelingen

Ja

Aftaleparter
Ledende overlæge

Kim Varming

Uddannelsesansvarlig overlæge

John Bæch

Inspektor 1

Lisbeth Pernille Andersen

Inspektor 2

Steen Sørensen

Evt. inspektor 3

Sisse Rye Ostrowski

Konklusion og kommentar til
besøg

Uddannelsesmæssigt fremstår afdelingen velfungerende med et
fint integreret læringsmiljø. Ratio mellem uddannelsessøgende
læger og speciallæger er højt 2:5, hvilket giver et godt grundlag
for kontinuerlig supervision og uddannelse.
De uddannelsessøgende læger udtrykker stor tilfredshed med
uddannelsesforløbet, hvilket tidligere evalueringer også viser.
Der er et uddannelsesprogram i form af en samarbejdsaftale med
Klinisk Immunologisk afdeling, Region Midt. Denne beskriver,
hvilke delelementer af målbeskrivelsen, der skal opnås på de to
uddannelsessteder.
Der er detaljerede individuelle uddannelsesplaner med
opfølgende midtvejssamtaler.
Afdelingen holder planlagte undervisningsmøder hver anden
uge, hvor uddannelsessøgende læger og speciallæger
alternerende underviser i relevante emner.
Den uddannelsesansvarlige overlæge varetager
vejlederfunktionen, og de øvrige speciallæger fungerer som
praksistutorer. Alle på nær én har vejlederkursus.
Strukturen i afdelingen med få i uddannelse og mange erfarne
speciallæger betyder dog, at den uddannelsessøgende læges
forløb kan forekomme lidt ad hoc.
Som stabsfunktion er der på hospitalet ansat en
uddannelseskoordinerende overlæge. Denne refererer til
hospitalsledelsen. Funktionen fremstår yderst velfungerende og
velintegreret i speciallægeuddannelsen på hospitalet. Der
udkommer månedligt nyheder vedrørende
speciallægeuddannelsen, og der er etableret elektronisk adgang
til planer for de forskellige niveauer af uddannelsesforløbet . Der
udgives hvert år en såkaldt 3-timers rapport, som er resultatet af
et 3-timers møde, hvor de enkelte specialer bidrager med en
fremadrettet handleplan, som er udformet af de
uddannelsessøgende læger, praksistutorerne/vejlederne og den
uddannelsesansvarlige overlæge. Et af ønskerne fra sidste rapport
var nogle mere uddybende og tilgængelige instrukser. Dette var
ved at blive etableret.
På forskningsområdet er der ikke helt samstemmende opfattelse
af tilgængeligheden af dette for de uddannelsessøgende læger.
De uddannelsessøgende læger finder, at forskningsområdet er

mindre integreret i afdelingen og ønsker en større tilknytning til
og synergi med de forskningsansatte, som hovedsagelig er cand.
scient’er og civilingeniører. Speciallægerne efterlyser i tråd med
de uddannelsessøgende læger et mere åbent samarbejde med
forskningsgruppen på tværs af afdelingen.
Den forskningsansvarlige overlæge mener, at der er flere
forskningsprojekter som også kan udmøntes under et
uddannelsesforløb og føre til læge PhD projekter.
Det blev anbefalet, at prioritere at have to læger i uddannelse ad
gangen, så den uddannelsessøgende har en sparringspartner.
Status for indsatsområder, hvis
der tidligere har været besøg



Formalisering af undervisning er effektueret



De uddannelsessøgende inddrages i kvalitetsarbejde i
form af bla. valideringer



Vedr. deltagelse i ledelse og administration er opgaven
ikke helt løftet, og det blev drøftet, hvordan det er svært
f.eks. at inddrage den uddannelsessøgende læge i
etablerede eksterne mødefora



De uddannelsessøgende inddrages i daglige
problemstillinger



Introduktion til og styrkelse af kontakten mellem den
etablerede forskningsgruppe og de uddannelsessøgende
læger synes ikke at være opnået. Der afholdes
forskningsmøder, men inspektorerne fik det indtryk at
lægerne ikke deltog

Aftale mellem inspektorer og afdelingen:

Nr.

Indsatsområde

Forslag til indsats

Tidshorisont

1

Inddragelse af
uddannelsessøgende læger
i forskning på afdelingen

Samle afdelingen
forskningsmæssigt ved at
styrke samarbejdet med og
integrere forskningsgruppen
i større grad i den øvrige del
af afdelingen

Påbegyndes ved næste
uddannelsesforløb i
afdelingen ved at involvere
den uddannelsessøgende i
et forskningsprojekt allerede
fra starten af

ansættelsesperioden
2

3
4
5

Bedre og mere tilgængelige
instrukser

Fortsætte arbejdet med at
højne kvaliteten af
instrukser

6mdr

