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      6.juni 2013 

Vedr. opfølgning på inspektorrapport Organkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, Viborg 

Der har været inspektorbesøg på afdelingen den 20. marts 2012, men rapporten er først blevet tilgængelig 

nu. Rapporten er kritisk overfor uddannelsesforholdene på en række områder, således er der angivet 

utilstrækkelige forhold eller behov for forbedringer på 8 ud af de 16 temaområder i inspektorernes 

evalueringsskema. Der er 2 tidligere rapporter fra 2007 og 2009, hvor der også påpeges mangler, og 

desværre er det ikke lykkedes at gennemføre alle de aftalte tiltag. Der har blandt andet været et krav om at 

alle seniore læger skulle på vejlederkursus, men dette er hidtil ikke effektueret.  Der omtales desuden 

problemer med dokumentation af uddannelsesindsatsen, vejledersamtaler og personlige 

uddannelsesplaner og med oplæring i de roller der ikke vedrører medicinsk ekspert eller akademiker. 

Endelig angives det, at der er utilstrækkelig mulighed for supervision, og at der ikke anvendes systematisk 

kompetencevurdering. 

Afdelingen har i de seneste 10 år haft 4 forskellige ledende overlæger og 4 forskellige 

uddannelsesansvarlige overlæger og der har været og er aktuelt vakante speciallægestillinger. 

Alligevel har afdelingen været omtalt af yngre læger som et godt uddannelsessted, og afdelingen ligger 

over gennemsnittet af regionens kirurgiske afdelinger i yngre lægers evalueringer i evaluer.dk. 

Nedenfor er den blå søjle alle kirurgiske afdelinger og den røde søjle afdelingen i Viborg i 2012 

 

 

Som opfølgning på denne rapport har jeg sammen med AC-fuldmægtig Dorthe Koed Pedersen fra Lægelig 

uddannelse besøgt afdelingen den 24. maj 2013, hvor vi mødtes med den næsten nyansatte ledende 

overlæge og den uddannelsesansvarlige overlæge til gensidig orientering og til inspiration for en strategi for 

uddannelsen i afdelingen.  
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Begge overlæger er enige om, at afdelingen i fremtiden skal satse meget på en profil som et exceptionelt 

godt uddannelsessted, og man er indstillet på at bruge ressourcer på området. 

Positive udviklinger: 

Den uddannelsesansvarlige overlæge har nu en dag ugentligt til at varetage opgaven, og han har hjælp fra 

en engageret UKYL.  Der er etableret uddannelsesfunktion i endoskopien med fast tilknyttet supervisor og 

der er etableret en ugentlig uddannelsesstue på operationsgangen. Der arbejdes på at lave endnu en 

uddannelseslinje i dagkirurgien med fast supervision. Der er etableret en journal club/udviklingsforum for 

hoveduddannelseslæger faciliteret af den ledende overlæge, og der er ansat en forskningsansvarlig 

overlæge, som bl.a. har til opgave at involvere så mange som muligt af YL i forskning. Afdelingen har 

tradition for at tilbyde operativ færdighedstræning i Foulum, og dette er nu genoptaget.  

Forbedringspotentiale: 

Supervision, vejledersamtaler, uddannelsesplaner, arbejdstilrettelæggelse, systematisk anvendelse af 

kompetencevurdering, ideer til hvordan lægerollerne kan tilegnes. 

Barrierer:  

Mangel på tid, og mangel på kendskab til vejlederrollen og kompetencevurdering hos de seniore læger 

Træghed i anvendelse af elektronisk 360 graders evaluering blandt de yngre læger og modstand mod at 

besvare i dele af plejegruppen (er under løsning) 

Dårligt egnede dokumenter til vejledersamtaler og uddannelsesplaner  

Handleplan: 

Der afholdes et 4 timers mini vejleder kursus for alle seniore læger i afdelingen den 26.juni 2013 med fokus 

på vejlederfunktion og kompetencevurdering. Der vil også blive diskuteret specifikke muligheder for 

forbedringer af uddannelsen fx gennem planlægning og lægernes egne ideer.  

Den uddannelsesansvarlige overlæge tilmelder alle seniore læger til det regionale vejlederkursus 

Der findes egnede dokumenter til samtaler og planer 

Der fremsendes til UAO og ledende overlæge SST rapport om lægeroller fra 2013, og det foreslås, at hver 

rolle gennemgås ved yngre læge i forbindelse med den planlagte afdelingsundervisning, og at der 

diskuteres eksempler på, hvordan rollerne kan tilegnes gennem det daglige arbejde i afdelingen 

Det foreslås, at der afsættes en af de planlagte undervisningsseancer per måned til at diskutere uddannelse 

i afdelingen 

Det foreslås inden det planlagte inspektorbesøg i efteråret at holde en uddannelsestemadag for alle 

afdelingens læger, hvor blandt andet selvevalueringen kan udformes  

Karen Lindorff-Larsen, PKL, Kirurgi, Region Nord 




