
Opfølgning efter inspektorbesøg på onkologisk afdeling i Aalborg. 
 

Baggrund. 
Der blev gennemført inspektorbesøg september 2012 og inspektorrapport underskrevet af 
alle parter i november 2012. Umiddelbart efter forelå kommentarer fra Sundhedsstyrelsen. 
8 ud af 16 temaer viser behov for forbedring, især af arbejdstilrettelæggelse og 
supervision. Rapporten er ikke bedre end den forrige, som dog aldrig blev underskrevet. 
Der blev foreslået 5 indsatsområder, der forventes løst indenfor 6 måneder: 

• Arbejdstilrettelæggelse skal tilgodese uddannelse – kræver tilførsel af ressourcer 
• Case-baseret morgenkonference for at åbne for feedback – skal skemasættes 
• Superviseret forstuegang – kræver frigørelse af speciallægeressourcer 
• Indførelse af uddannelsesdage – kræver tilførsel af lægeressourcer 
• Visitationer superviseres – kræver systematisering og skemasætning 

 
Første møde maj 2013. 
Der var siden inspektorbesøget iværksat følgende positive tiltag: 

• Ambulatorium bemandet af sygeplejersker til lægeaflastning oprettet – endnu ikke 
aktiveret 

• Der er nu planlagt uddannelsesdage 
• Læringsmiljø ved morgenkonferencen er forbedret 

Følgende indsatsområder var ikke forbedret: 
• Aftaler om bedre forløb i stråleterapien er ikke fuldt implementeret 
• Deltagelse i middagskonference er ikke sikret ved nedlukning af ambulante tider 
• Der er ikke skemalagt tid til visitation eller deltagelse i MDT konferencer 
• Der er ikke tilstrækkelig supervision på stuegang 

Der blev aftalt følgende indsatsmuligheder frem til andet møde: 
• Temadag i kommunikation – ressourcer til nedlukning kan dog ikke findes 
• Aflastning af driften gennem aflastning udefra af ambulatoriet (lignende Århus-

Herning hjælp) – Centerchefen undersøger 
• Ansættelse af flere vikarer 
• Sygeplejeambulatoriet aktiveres 
• Særligt fokus på deltagelse i middagskonference, stråleterapi, visitation og MDT 
• Enighed om at anbefale nyt inspektorbesøg foråret 2014 

 
Andet møde december 2013. 
Rekruttering af læger fra årsskifter 13/14: 

• To vikarer for overlæger ansat 3 år 
• En overlæge i 1 år 
• En overlæge i foreløbigt 3 mdr 
• Et ekstra H-forløb besat 
• Herudover besat planlagte to i-forløb og 2-3 studentervikarer 
• Der er ledige i-forløb og ledige ubesatte h-forløb 

Manko: 
• Den tidligere UAO er rejst til Vejle 
• Undertegnede anbefaler straks at opslå et tidligere ubesat forløb idet der var 

kvalificeret ansøger 
Diverse tiltag: 

• Sygeplejeambulatoriet er nu iværksat 
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• Uddannelsesdage er iværksat 
• Morgenkonferencer er nu Case-baserede og lærerige 
• Morgenminutter fastholdes 
• Kontinuitet i stråleterapien er nu skemalagt og forventes overholdt med nyansatte 

speciallæger 
• Planlagt temadag i kommunikation i 2014 

Vejlederfunktion, tiltag til forbedringer: 
• 4 speciallæger skal gennemføre kursus i 2014, så snart det oprettes 
• Fokus på lægeroller, som ikke tilgodeses (administrator, sundhedsfremmer) 

Forskning, væsentlig forbedring: 
• To PhD projekter startet i 2013 og fem forventes i 2014. 
• Både i- og h-læger deltager nu i små projekter 
• Der findes økonomiske midler til udlandsophold 

FLO (forløbsorienteret organisation): 
• Teamdannelse ses som god mulighed for bedre uddannelse og er under etablering 

Følgende indsatsområder er endnu ikke løst, men der arbejdes herpå: 
• Tider til deltagelse i middagskonference, visitation og MDT 
• Supervision af stuegang 

 
Konklusion 
Afdelingen har opnået forbedring på stort set alle områder. 
Der er enighed om at anbefale nyt inspektorbesøg i 2014, idet en forventelig væsentligt 
bedre rapport vil øge muligheder for rekruttering og yderligere forbedre såvel arbejds- som 
uddannelsesmiljø. 
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