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3-TIMERSRAPPORTEN 2011 
- KORT FORTALT
3-timersrapporten 2011 fokuserer på arbejdstilrettelæggelse 
og uddannelse: Hvordan arbejdstilrettelæggelsen kan un-
derstøtte uddannelsen på afdelingen – på en måde så også 
patientbehandlingen kan have gavn af det. Dette fokusemne 
blev valgt, fordi arbejdstilrettelæggelse har været et tilbage-
vendende tema gennem alle årene med 3-timersmøderne – 
og vi ønskede at få alle de innovative ideer til den uddannel-
sesintensive arbejdstilrettelæggelse samlet. 

Rapporten understøtter, at uddannelse og arbejdstilrettelæg-
gelse hænger nøje sammen, og at der er både tidsmæssige, 
samarbejdsmæssige og patientsikkerhedsmæssige gevinster 
(mere og bedre patientbehandling) ved at uddannelsesop-
timere arbejdstilrettelæggelsen. Rapporten viser dog også, 
hvor komplekst området uddannelse og arbejdstilrettelæg-
gelse er, og hvor forskellige udfordringer den enkelte afde-
ling står overfor. 

Vi har valgt indledningsvis at give en kort overordnet beskri-
velse af de mange forslag til ændringer i arbejdsgange og -op-
gaver, som indberetningerne rummer. Dernæst at fokusere 
på vigtige arbejdsfunktioner, hvor arbejdstilrettelæggelsen 
kan gøre en forskel både i forhold til patientbehandlingen 
og yngre lægers uddannelse ved at tilgodese mulighed for 
erfaringsudveksling, supervision og feedback. Konferencer, 
teams, stuegang og ambulatoriefunktion er derfor beskrevet 

nærmere, og vigtigste anbefalinger på baggrund af indbe-
retningerne og supplerende litteratur videregives. Udvalgte 
pointer er gengivet i boksen på næste side.

Emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse er dog langt 
fra udtømmende beskrevet med denne rapport. Der mangler 
fortsat viden om, hvordan man i praksis får operationaliseret 
den uddannelsesintensive arbejdstilrettelæggelse. Opmærk-
somhed på uddannelsespotentialet og synlighed på arbejds-
skemaet er en start.
 
3-timersmøderne er erfaringsmæssigt med til at sætte en po-
sitiv udvikling i gang. I 2010 blev der defineret 201 initiati-
ver til uddannelsesforbedringer, og heraf var 71% helt eller 
delvist implementerede ved 3-timersmødet 2011. Dette er til 
stor ros for afdelingernes indsats.

Det er derfor mit håb, at du ved at læse denne rapport og 
afdelingernes konkrete initiativer kan få inspiration til den 
uddannelsesintensive arbejdstilrettelæggelse – og at det vil 
gøre en forskel fremadrettet. 

God læselyst.
 

Med venlig hilsen Susanne Nøhr, 
Uddannelseskoordinerede overlæge v. Aalborg Sygehus
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Vi anbefaler, at den uddannelsesintensive arbejdstilrettelæggelse:

Konferencer 
•  har deltagelse af vidende og aktive specialister samt uddannelsestagende 

læger
•  indeholder små velforberedte uddannelseselementer (fx dagens case)
•  bidrager til udvikling af gruppens kultur/fællesskab 
•  træner lægerollerne – leder, samarbejder og professionel – samt klinisk 

beslutningstagen

Teams 
•  sikrer mesterlære ved, at uddannelsestagende læger indgår i teams i 

forbindelse med stuegang, ambulatoriefunktion og vagtarbejde 
•  opfordrer til ”teamspirit” - bak din kollega op!

Stuegang 
•  sikrer kontinuitet i stuegangsfunktionen
•  sikrer mulighed for konference med/supervision af speciallæge 
•  sikrer afklaring af patienter og sikker overlevering til vagtholdet 

Ambulatoriefunktion 
•  sikrer, at supervision og tid afpasses til den enkeltes kompetencer
•  anvender en passende løsningsmodel til planlægning af supervision i 

ambulatoriet



6 3-TIMERSMØDERNE 2011

50% tager jævnligt hensyn 

I 2011 gennemførte Sundhedsstyrelsen en status og perspek-
tivering af speciallægeuddannelsen med fokus på de indsats-
områder, som Speciallægekommissionen påpegede i rap-
porten ”Fremtidens speciallæge” fra 20001. Et af områderne 
i denne adresserede speciallægeuddannelsens gennemførsel 
i den kliniske enhed, herunder uddannelse og arbejdstilret-
telæggelse. Som det ses af nedenstående figur fra Inspektor-
ordningen, så tages der i stigende grad hensyn til uddannelse 
i arbejdsplanlægningen, men som den afsluttende rapport 
”Speciallægeuddannelsen – Status og perspektivering”2 på-
peger, er det et indsatsområde, der kræver vedholdende op-
mærksomhed, og hvor der mangler beskrivelser af konkrete 
eksempler på, hvordan dette gøres i praksis.

Arbejdstilrettelæggelse har været et tilbagevendende tema 
gennem alle årene med 3-timersmøderne – og vi fandt, at 
tiden nu var inde til at få alle de innovative ideer til den ud-
dannelsesintensive arbejdstilrettelæggelse samlet og videre-
givet. Fokus for 3-timersmødet 2011 blev derfor uddannelse 
og arbejdstilrettelæggelse.

Konkret spurgte vi: ”Hvordan kan arbejdstilrettelæggelsen 
understøtte uddannelsen på afdelingen – på en måde så også 
patientbehandlingen kan have gavn af det?”

I denne rapport kan du læse om de erfaringer og nye ideer, 
som de yngre læger samt deres kolleger og ledere på Aalborg 
Sygehus har i forhold til uddannelse og arbejdstilrettelæg-
gelse i praksis. Kompleksiteten af dette emne illustreres af 
omstående mindmap, som redaktionsgruppen dannede på 
baggrund af det indkomne materiale. Som det ses, er der 
mange forskellige indfaldsvinkler, agendaer og interessenter. 
Vi har valgt dels at tage helikopterperspektivet, dels at foku-
sere på udvalgte områder, som er konferencer, teams, stue-
gang og ambulatoriefunktionen. Pointerne illustreres med 
konkrete eksempler i form af citater, og der er suppleret med 
enkelte teoretiske vinkler og sluttelig med konkrete fremad-
rettede anbefalinger.

BAGGRUND
- ÅRETS EMNE OG RAPPORTENS OPBYGNING

Tages der hensyn til videreuddannelsen af læger ved arbejdstilrettelæggelsen?

Kilde: Inspektorrapporterne 2006-2010, Sundhedsstyrelsen2

1) Fremtidens Speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen. 
Betænkning nr. 1384. Maj 2000. www.sum.dk 

2) Speciallægeuddannelsen – Status og perspektivering. 
Sundhedsstyrelsen, februar 2012. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-350-1

26% tager stort 
hensyn 

22% tager enkelte 
gange hensyn 

2% tager ikke hensyn 
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Hvert år ved 3-timersmøderne gøres der status over, hvor-
dan det er gået med initiativerne fra sidste gang. Der blev i 
2010 defineret i alt 201 initiativer til uddannelsesforbedrin-
ger - og ved 3-timersmøderne 2011 var 71% af disse initia-
tiver helt eller delvist implementerede. Dette tyder på, at 
man i afdelingerne gør en betydelig indsats for initiativerne, 
idet der denne gang ikke alene er det største antal initiativer 

igennem den tid, hvor møderne har været afholdt, men også 
den største implementeringsgrad. Dette er til stor ros for 
afdelingernes indsats.

Udviklingen gennem årene samt denne sidste opgørelse kan 
ses af nedenstående graf:

3-TIMERSMØDERNE 2010
- STATUS SIDEN SIDST
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I 2010 blev initiativerne kategoriseret inden for fem over-
ordnede overskrifter, som gik igen i mange af indberetnin-
gerne:

• Uddannelse
• Vagt
• Undervisning
• Supervision og feedback
• Konference

Vi har derfor valgt at se lidt nærmere på, hvordan det er 
gået med at implementere de definerede initiativer inden 
for disse fem hovedtemaer, hvilket fremgår af nedenstående 
tabel (dvs. initiativer, der falder uden for temaerne, er ikke 
med her).

Supervision & feedback: Det er iøjnefaldende, at hele 52% af 
initiativerne inden for kategorien supervision og feedback 

ikke er blevet gennemført. Dette tyder på, at det kan være 
svært at skabe de fornødne rammer herfor, eller at der stil-
les for høje krav. Når man kigger nærmere på de ikke-gen-
nemførte initiativer, viser det sig, at langt størstedelen falder 
inden for tre kategorier: 1) Dagens/ugens/månedens case 
(dog skal det siges, at der også er eksempler på, at initiativer 
omkring dagens case ER blevet til noget), 2) Initiativer vedr. 
stuegang, 3) Initiativer til mere feedback. Begrundelsen for, 
at disse initiativer åbenbart er svære at gennemføre, fremgår 
ikke alle steder klart, men især i forbindelse med stuegang, 
lader det til, at det i hvert fald nogen steder er et ressource-
spørgsmål. 

De initiativer fra ”status siden sidst”, som falder uden for 
disse fem kategorier, handlede overvejende om arbejdsfor-
deling, introduktion, samarbejde og forskellige organisato-
riske forhold.

Implementering af initiativer
Implementerede Delvist implementerede Ej implementerede I alt

Uddannelse 64% 17% 19% 100%

Vagt 25% 50% 25% 100%

Undervisning 52% 24% 24% 100%

Supervision og feedback 23% 25% 52% 100%

Konference 41% 22% 27% 100%
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I 2011 deltog 32 ud af 33 forventelige afdelinger på Aalborg Sygehus. En enkelt 
afdeling deltog ikke, da der ikke var nogen uddannelsessøgende på det pågæl-
dende tidspunkt. 

Input til møderne kom fra 241 yngre læger (YL) fordelt over hele uddannelses-
spektret: 30 basislæger, 60 introduktionslæger, 122 læger i hoveduddannelse, 12 
læger i Almen Praksis blok og 17 læger i afdelingslægestillinger eller uklassifice-
rede stillinger. Ca. 67% af de deltagende læger gik i forvagt. 

Som led i afdelingernes opfølgning på 3-timersmødet er uddannelsesansvarlige 
overlæger og afdelingsledelserne blevet inddraget og har forholdt sig til forsla-
gene fra de yngre læger i en kommenteret handleplan.

Rapporten bygger på en induktiv kvalitativ metode med afgrænsning af temaer 
i forhold til fokusemnet: uddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Af disse temaer 
har vi valgt at belyse, hvordan arbejdstilrettelæggelsen kan tilgodese erfarings-
udveksling, supervision og feedback i forhold til den konkrete kontekst mere 
indgående – se evt. mindmap. Dette er samtidig en opfølgning på indsatsområ-
det fra 2010.

3-TIMERSMØDERNE 
2011

3-TIMERSMØDERNE PÅ  
AALBORG SYGEHUS

3-timersmøderne sætter post-
graduat uddannelse på dags-
ordenen på Aalborg Sygehus. 
Møderne giver yngre læger tre 
timer i arbejdstiden til afde-
lingsvist at diskutere postgra-
duat uddannelse og uddan-
nelsesmiljø med et innovativt 
formål. 

Det primære fokus er, hvilke 
uddannelsestiltag yngre læger 
selv kan iværksætte, men også 
hvad øvrige kolleger, afdelingen 
og sygehuset kan bidrage med.

Processen for 3-timersmø-
derne og de forskellige do-
kumenter, der indgår, er be-
skrevet i detaljer på Lægers 
Uddannelsesforum (LUF):  
http://luf.aalborgsygehus.rn.dk 
Det er også her, at man kan gå 
dybere ned i materialet og fin-
de ”Fællesreferat 1 og 2” samt 
handlingsplaner fra alle delta-
gende afdelinger. Dette kræver 
adgang til sygehusets Intranet. 
Her har man yderligere mulig-
hed for at blive inspireret og 
lære af hinandens handlepla-
ner, idéer og initiativer.
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Helt overordnet set så viser årets indberetninger, at yngre læ-
gers forslag til ledelsen angående den uddannelsesintensive 
arbejdstilrettelæggelse retter sig mod omlægning af arbejds-
gange (tid og logistik), ændringer i forhold til opgaveløs-
ninger samt betoner vigtigheden af gode samarbejdsflader. 
Systematik, struktur, synlighed og ikke mindst tid er nogle 
af nøgleordene.

Flere afdelinger er berørte af omstruktureringer i forhold 
til, at dele af Anæstesi- og Ortopædisektorerne indplaceres 
under Aalborg Sygehus – og fremadrettet i forhold til den 
fremtidige FAM Afdeling. Dette har både givet anledning til 
at tænke i nye muligheder og skabt (midlertidige) barrierer.

Dette betoner kun yderligere, at de rammer, der ligger for 
den daglige opgavevaretagelse, har stor betydning for, hvor-
dan kompetenceudvikling af yngre læger og erfaringsud-
veksling med erfarne læger kan tilgodeses. 

Samarbejdsfladerne og muligheden for krydspunkter med 
speciallæger inden for eget speciale fremhæves som yderst 
vigtige af alle. Det drejer sig om konferencer, vagtoverleverin-
ger samt muligheder for supervision og feedback i forhold 
til konkrete opgaver i ambulatoriet, ved stuegang, på opera-
tionsgangen og i vagtarbejdet. 

Dertil kommer tværfaglige samarbejdsflader i forhold til an-
dre personalegrupper og andre specialer. For de specialer, der 
har daglige samarbejdsflader som fx anæstesi og kirurgi, er 
den gensidige afhængighed og timing i forhold til klargøring 
af patienter til operation af stor betydning for uddannelsen 
af de yngre læger, men også for patientsikkerheden. Opti-
mering af planlægning inden for specialet og mellem specia-
lerne, fx ved tavlemøder på operationsgangen, er et konkret 
forslag til dette:

”Initiativ 1: O-anæstesien: tavlemøde (som på A-anæste-
sien) dagligt hver morgen/dagen før med uddelegering og 
tilrettelæggelse af arbejdsopgaver samt fordeling af læger 
med øje for uddannelseselementer for hver enkelt hovedud-
dannelseslæge samt navn på ’bagstopper’ (speciallæge)…” 
Anæstesiafdelingen

For de parakliniske specialer vægtes samarbejdet med de 
kliniske afdelinger meget højt i forhold til uddannelsen af 
de yngre læger. Samling af relaterede specialer, fx genetik og 
molekylær diagnostik, på samme lokalitet i nærhed til klini-
ske specialer samt konferencer med kliniske afdelinger, hvor 
de uddannelsessøgende deltager, er både blandt tidligere og 
nuværende indsatsområder. Sidstnævnte beskrives under af-
snittet om konferencer.

3-TIMERSMØDERNE 
2011

UDDANNELSE OG ARBEJDS-
TILRETTELÆGGELSE
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Ydermere omtales samarbejde med kommuner, fx ved reha-
bilitering, som et indsatsområde, der også vil have betydning 
for uddannelse af yngre læger til fremtidens lægearbejde.

Det fremgår af indberetningerne, at YL indgår og aktivt 
forsøger at komme med forslag til forbedringer inden for 
ovennævnte samarbejdsrelationer. Det fremhæves også, at 
samarbejdsrelationerne omkring uddannelsesplanlægning 
langt overvejende er positive – både mellem de yngre læger 
indbyrdes og mellem de yngre læger og ledelsen/den uddan-
nelsesansvarlige overlæge. 

”Der er godt samarbejde blandt yngre læger, som altid er 
klar til at rykke sammen og tage en tørn for hinanden.” 
Lungemedicinsk afdeling
 
”Gode oplevelser: Flad struktur med konstruktivt samar-
bejde mellem speciallæger og HU læger.” 
Anæstesiafdelingen

”Ønske om mere ’gennemsigtighed’ for den enkelte med 
hensyn til, hvilke opgaver/funktioner det forventes, at denne 
kommer til at kunne udfylde under uddannelsesforløbet på 
afdelingen. Løses ved samarbejde mellem den enkelte ud-
dannelsessøgende, vejleder, afdelingsledelsen, skemalægger.” 
Hæmatologisk Afdeling

Denne samarbejdstilgang har stor betydning for udvikling 
af et innovativt uddannelses- og arbejdsmiljø, der kan være 
med til sikre gode uddannelsesmæssige forhold i speciallæ-
geuddannelsen i de kliniske enheder. Dette har betydning for 
patientbehandlingen både på den korte (god og effektiv pa-
tientbehandling, herunder patientsikkerhed) og på den lan-
ge bane (sikring af at der bliver uddannet speciallæger med 
kvalifikationer som modsvarer behovet i samfundet). 

Koordinering af kompetenceudvikling for den enkelte læge 
er et eksempel, hvor YL selv både skal og kan deltage som 
aktiv medspiller:

”Koordinering af fordeling af kursister i dagtiden. Fokus på af-
snittets automatik på kursisternes eget initiativ ved at udnævne 
en kursist til tovholder på hvert afsnit.”
 Anæstesiafdelingen

En vigtig del i indberetningerne i forhold til uddannelse 
handler om vedholdende at holde hinanden (YL og special-
lægerne) op på tidligere indgåede aftaler. Speciallægernes 
deltagelse vægtes højt i alle sammenhænge, idet erfaringsud-
veksling med en senior læge har stor betydning for kompe-
tenceudvikling hos uddannelseslægerne. 

For ledere, som de ansvarlige for arbejdsplanlægning i for-
hold til patientbehandling og uddannelse, er der rigtig man-
ge gode ideer at hente i årets indberetninger – både i forhold 
til omlægning af arbejdsgange og ændring af opgaveløsning. 

Mht. til omlægning af arbejdsgange er TID en gennemgående 
faktor (310 hits på ordet tid). Det handler om:

• Planlægning af arbejdstid, dagtid, vagttid, ambulatorie-
tid, konferencetid, operationstid, interventionstid, ad-
ministrationstid, papirtid og akut tid. 

• Om booket tid, skemalagt tid, mødetid, og om få styr 
på tidsforbrug, tidsrum, tidsintervaller, faste tider, svar-
tider og liggetider. 

• Om at undgå spildtid, ventetid, tidspres - og i stedet spa-
re tid, sikre tid, være i god tid, overholde tiden, komme 
til tiden, være der samtidigt, finde tid til en lang række 
ting – som det kniber med at nå – finde ledig tid til for-
dybelse. 
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• Og ikke mindst om at sikre, at patientbehandling og 
uddannelse er tidssvarende og fremtidssikret.

Omlægning af arbejdsgange, der tilgodeser uddannelse, 
handler ofte om små justeringer, der kan gøre en stor forskel 
for dels hvor mange uddannelsessøgende, der kan få gavn af 
en given uddannelsesaktivitet fx en konference, dels hvordan 
uddannelsesaktiviteten kvalitativt kan forbedres. Fx er der 
en del konkrete eksempler på, hvordan afdelingerne ved at 
rykke en konference en halv time har givet flere uddannelses-
søgende mulighed for at deltage i denne aktivitet.  

Der er mange forslag, der går på, at dagtiden kan udnyttes 
bedre ved, at elektive og subakutte patienter møder tidligere 
på dagen, således at opgaveløsningen for de øvrige opgaver 
bliver mindre stresset. Der påpeges, at det at gå stuegang på 
afdelingen flere dage i træk eller at gense egne patienter i am-
bulatoriet, vil være meget tidsbesparende.

”Kæmpe tidsspilde i stuegangsfunktion, da man ofte ikke går 
samme sted hver gang/ flere gange i træk. Sparer ca. 2 timer 
på en stuegang, når man går 2. dag … Ledelsen: Der vil blive 
planlagt videre arbejde i stuegangsgruppen mhp. optimering af 
stuegangsfunktionen.” 
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Der er forslag til, hvordan man udnytter vagten bedst muligt 
– fx ved at begrænse elektive operationer i vagttid, indføre 
observationsskemaer for udvalgte patientgrupper med kla-
re regler for, hvornår vagten skal kontaktes, sikre sufficient 
vagtoverlevering, og at der følges op på problempatienter 
(efterstuegang), så problemer ved aftenstuegang mindskes. 
Derudover nævnes, at vagtbelastningen kan reduceres ved 
dublering på spidsbelastningstidspunkter. 

”Udvidelse af dag FV tiden (8-22) fra uge 50 samt oprettelse 
af prikforvagt- funktionen fra uge 40 har dog lettet arbejds-
presset.” 
Børneafdelingen

I forhold til omlægning af opgaver handler det stadig om at 
aflaste lægerne for de ikke-lægelige opgaver fx ved sekretær-
hjælp i vagten.

”Sekretærhjælp 24-7 har betydning for patientsikkerhed og 
dokumentation. Vi er eneste (akutte) speciale, som selv skri-
ver i vagter og weekender.” 
Anæstesiafdelingen

Ændring af andre faggruppers opgaveløsning både i forhold 
til patientbehandlingen og for at tilgodese uddannelse ind-
går ligeledes.

”Det aftales også, at der rettes op på de tidspunkter, hvor 
bioanalytikerne afleverer bloddyrkninger til udringning, så-
ledes at dette arbejde er g jort så hurtigt som muligt i forhold 
til optimering af patienternes behandling, og således at dette 
arbejde er færdigt, når de telefoniske forespørgsler begynder 
at løbe ind.” 
Mikrobiologisk Afdeling

De fysiske rammer og personaleressourcer sætter angiveligt 
nogle begrænsninger i forhold til ønskerne fx ekstra ambu-
lant spor:

”Mulighed for fast amb. spor for HU-forløb ønskes. Ledelsen: 
Dette kræver en udvidelse af antallet af ambulantspor. Vi har 
patienterne … Det er ikke muligt, at udvide antallet af spor i 
dagtid (kræver flere rum, end vi har i dag). En udvidelse kræver 
også flere sekretærer (her politisk nedprioriteres/spares i øjeblik-
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ket). 
En løsning på pladsmangel kunne være at oprette eftermiddags-
amb. Dette ville kræve, at arbejdstiden for både læger og hjælpe-
personaler også bliver forlænget/forskudt. Ej heller dette ser sær-
ligt fremkommeligt ud i øjeblikket - men der arbejdes på sagen.” 
Endokrinologisk Afdeling

I det efterfølgende beskrives uddannelse og arbejdstilrette-
læggelse i relation til konferencer, teams, stuegang og ambu-
latoriefunktion. 

KONFERENCER 
Konferencer er et emne, der går igen på mange afdelinger, 
ligesom det fyldte meget i 2010. Især struktureringen og den 
egentlige afvikling af konferencerne har stor opmærksom-
hed. De fleste er enige om, at konferencerne indeholder stor 
læringsværdi – hvis de afholdes ordentligt, så forbedres su-
pervision, feedback og læringen. 

”Middagskonferencen vægtes højt på afdelingen, og mange af 
afdelingens læger møder op, også selvom de har kontordage. Gi-
ver et godt overblik over afdelingens aktiviteter og ’spændende 
patienter’ samt gode muligheder for at spørge og lære.” 
Børneafdelingen 

”God middagskonference, som er en fin mulighed for unge læger 
for at stille spørgsmål angående svære, komplicerede patienter 
og få et konkret svar eller forslag til videre behandling/diagno-
stik. Man ser på sager fra forskellige vinkler, diskuterer de bedst 
mulige løsninger og lærer af egne og andres problemstillinger. 
Middagskonference findes meget lærerig.” 
Medicinsk Afdeling, Dronninglund

Det nævnes af de fleste, at for at konferencerne skal fun-
gere optimalt, kræver det, at der er deltagelse af speciallæ-
ger. Det er på enkelte afdelinger svært at honorere pga. få 
speciallæger, men man forsøger trods dette at prioritere det 
højt. 

”Afdelingen har aktuelt 2 overlæger… Dette betyder, at afdelin-
gen er meget sårbar, hvis en af speciallægerne falder fra. Det 
begrænsede antal speciallæger, hvoraf den ene kun er til stede 
halvdelen af tiden, gør det ofte vanskeligt at planlægge møder 
eller konferencer, hvor alle overlæger er til stede.” 
Klinisk Genetisk Afdeling

Flere har problemer med struktur og indhold af afdelingens 
konferencer. Der beskrives konferencer, som er for lange og 
med opremsning af ikke relevante oplysninger for flertallet. 

”Behov for ændring af eftermiddagskonferencen! Uddan-
nelsesværdien er på nuværende tidspunkt minimal. Des-
uden er der ikke tid til case-gennemgang eller diskussion af 
komplicerede patienter.” 
Øre-Næse-Hals Afdelingen

Der er derfor flere og forskellige forslag til, hvad konferencen 
bør indeholde for at sikre relevans for de fleste samt fornuf-
tig udnyttelse af tiden til læring:

• Deltagelse af speciallæger.
• Høj prioritering af deltagelse af alle læger.
• Fokusering af fremlæggelse.
• Konstruktiv kritik, som både skal gives samt tåles mod-

taget.
• Yngre læger skal være opsøgende og stille spørgsmål.
• Dagens case – en kort præcis præsentation af en udvalgt 

patient fra eksempelvis vagten. Vurderes godt, fordi den 
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træner kliniske overvejelser, differentiale diagnoser og 
behandlingsmuligheder. 

• Problemorienteret – middagskonferencer bør være med 
problemer relevante for vagtholdet, problemer til drøf-
telse i større forum samt fremlæggelse af spændende 
cases.

• I forbindelse med introduktion til afdelingen skal nye 
læger orienteres om strukturen af afdelingens konferen-
cer.

På en afdeling har man fra de yngre lægers side ønsket at mi-
nimere opremsningen af indlagte patienter fra vagten. Man 
har dog efter fælles drøftelse besluttet at fastholde, at alle 
patienter nævnes med fokus på komplicerede problemstil-
linger fra vagten samt patienter uden behandlingsplan eller 
med behov for ændring i allerede tilrettelagt behandlings-
plan. Ønsket skyldes, at man vil sikre, at alle patienter har 
fået en behandlingsplan. 

”Der besluttes at holde fast i, at alle patienter nævnes for at sikre, 
at der foreligger en handlingsplan. Det indskærpes, at der skal 
være fokus på komplicerede problemstillinger, som er indtrådt 
i løbet af vagten, og hvor der endnu ikke ligger en fast udred-
nings-/behandlingsplan, eller hvis forudsætningerne er ændrede, 
at der lægges en ny plan.”
Kardiologisk Afdeling

Flere forslag retter sig mod at optimere strukturen af konfe-
rencen og mødekulturen. Der foreslås helt konkret styring af 
konferencerne af fx bagvagten for at sikre, at der er en ord-
styrer. Der skal på flere afdelinger arbejdes med kulturen på 
konferencerne, således at der ikke spildes tid med småsnak, 
dårligt fremmøde eller folk, der kommer for sent, samt op-
brud under formaliserede undervisningsseancer. 

”Der opleves en dårlig konference-moral. Her tænkes spe-
cielt på: Småsnak i krogene. Folk kommer for sent. Der er 
ofte opbrud under undervisning. Blandt alle have fokus på 
øget disciplin til konferencer.”
Lungemedicinsk Afdeling 

Et forslag til løsning af dette går bl.a. på at lave en tidsplan 
for konferencen, således at alle er bevidste om indholdet og 
dermed øge fokus på konferencens indhold og dermed di-
sciplinen. En enkelt afdeling nævner også den helt konkrete 
fordeling af lægerne omkring konferencebordet (speciallæ-
ger i den ene ende og de uddannelsessøgende i den anden), 
som værende med til at skabe ”uro” ved konferencerne. 

Tværfaglige konferencer roses af flere afdelinger, især de pa-
rakliniske specialer angiver stort læringsudbytte af deltagelse 
i tværfaglige konferencer med kliniske specialer. Det er også 
her vigtigt, at konferencerne struktureres ordentligt samt at 
sikre og synliggøre den uddannelsessøgendes deltagelse ved 
fx at skemalægge deltagelsen i arbejdsplanen.
 

”Deltagelse ved konferencer/møder/undervisning på og 
uden for hospitalet er i fokus. Man opfordres til at deltage, og 
der er god mulighed for at finde tid til dette jf. den fleksible 
arbejdstilrettelæggelse.”
Klinisk Genetisk Afdeling

Der kan være behov for, at kollegaer dækker den uddannel-
sessøgendes funktion under konferencerne for dermed at 
sikre, at den uddannelsessøgende kan deltage, da konferen-
cerne oftest planlægges sideløbende med de øvrige aktivite-
ter. Annoncering/synliggørelse af konferencerne er vigtig for 
at sikre, at den uddannelsessøgende er bekendt med konfe-
rencerne. 
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Enkelte afdelinger ønsker at afholde mere opdelte konferen-
cer – så det bedre matcher teamopdelingen af afdelingen. 

Anbefalinger til hvordan konferencer kan optimeres både i 
forhold til drift og uddannelse af yngre læger kan opsum-
meres som nedenfor. 

Konferencer kan optimeres ved at:
• være korte
• holde fokus på dagens opgaver og løsning heraf
• ikke indeholde lange komplekse diskussioner/

udredninger (bør foregå i et andet forum)
• have deltagelse af vidende og aktive specialister

Konferencer kan med fokus på uddannelse af yngre 
læger:

• indeholde små velforberedte uddannelsesele-
menter (fx  dagens case)

• anvendes som træning af lægerollerne – leder, 
samarbejder og professionel

• bidrage til udvikling af gruppens kultur/fælles-
skab

• bidrage til en informationssøgende kultur

Anbefalingerne bygger på flere artikler, herunder ”Residents-
as-Teachers: Implementing a Toolkit in Morning Report to 
Redefine Residents Roles” 3, som beskriver, hvordan man 
strukturerer læringsindholdet af en morgenkonference. 

TEAMS 
Flere afdelinger anfører i rapporterne brugen af team-til-
knytning og organisering. Teamstrukturen er med til at sikre 
den uddannelsessøgendes mulighed for fordybelse samt at 
sikre gode muligheder for mesterlæring, når der er tilknyt-
tede speciallæger i teamet. Arbejdsskemaet bruges bl.a. til at 
sikre denne teamstruktur i forbindelse med stuegang og am-
bulatoriefunktioner. 

Ordet ”teamspirit” nævnes af flere afdelinger. Her tænkes 
mere konkret på, at man i lægekollegiet skal være gode til 
at bakke hinanden op i løbet af en travl hverdag, således at 
dagens arbejde afvikles tilfredsstillende for alle. 

”Vigtigt med teamspirit, hvor man er opmærksom på afviklingen 
af dagarbejdet på afdelingens øvrige afsnit. Denne kultur ”boostes” 
løbende i det daglige samt på lægemøder (hver 3. måned).”
Børneafdelingen

Enkelte afdelinger har dobbeltdækning af vagtteamet med 
stuegangsgående læger, som kan fungere som ”buffere” ved 
(ekstra) akutte opgaver for at aflaste vagthavende læger.

Der arbejdes også i tværfaglige teams med bl.a. tilknytning af 
fysioterapeuter og sygeplejersker. Det kræver dog ekstra op-
mærksomhed i forhold til koordineringen i mellem faggrup-
perne, således at der ikke opstår spildtid med venten på hin-
anden samt afklaring af interne opgaver og roller. En enkelt 
afdeling har måttet reducere sin tværfaglige team-funktion 
pga. besparelser; men blandt initiativerne foreslås en genop-
rettelse af netop den tværfaglig teamfunktion. 

3) Gina L. Luciano, Beth L. Carter, Jane L. Garb & Michael B. Rothberg (2011): Residents-as-Teachers: Implementing a Toolkit in Morning Report 
to Redefine Residents Roles, Teaching and Learning in Medicine: An International Journal, 23:4, 316-323. 
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En afdeling påtænker i forbindelse med kommende om-
struktureringer at have mere fokus på, at ændringerne også 
skal tage hensyn til uddannelsen bl.a. ved at strukturere af-
delingen i teams. 

”Der diskuteres også muligheden for at oprette teams. Dette 
bliver især relevant, når den forestående ændring af afde-
lingsstrukturen (indførelse af arytmiafsnit S3) bliver gen-
nemført. Denne nye struktur bør tage hensyn til uddannel-
sen af yngre læger og de potentielle gode muligheder for at 
forbedre uddannelsen bør udnyttes.”
Kardiologisk Afdeling

En afdeling har omlagt ambulatoriefunktionen netop for at 
sikre en fast teamtilknytning blandt speciallæger og uddan-
nelsessøgende læger, således at patienterne ses efter den en-
kelte læges kompetenceniveau og med mulighed for, at den 
uddannelsessøgende kan udfordres på stigende kompeten-
ceniveau (mere komplekse patientforløb) under supervision 
af speciallæge. 

”Der planlægges desuden en tættere tilknytning til teams for 
intro- og hoveduddannelseslæger med effekt på både funk-
tion og operationsgang samt i ambulatoriet.”
Urologisk Afdeling 

STUEGANG
Stuegangsfunktionen er central for varetagelse af udredning 
og behandling af indlagte patienter, og den rummer samtidig 
unikke muligheder i forhold til yngre lægers uddannelse, idet 
den giver mulighed for at opnå kontinuitet i forhold til patient-
behandling og -forløb. Stuegangsfunktionen er derfor også 
genstand for mange initiativer. Disse omhandler især planlæg-
ning af stuegangsaktivitet samt mulighed for supervision og 
feedback, herunder afklaring af tvivlspørgsmål i forhold til pa-

tientbehandling. De foreslåede tiltag har til formål at give mere 
rationelle arbejdsgange og fokuserer bl.a. på, hvordan effektive 
stuegange kan aflaste vagtberedskabet. Samtidig har initiati-
verne fokus på, hvordan yngre læger kan træne kompetencer 
relateret til klinisk beslutningstagen, samarbejde samt struktu-
rering og prioritering af det kliniske arbejde.

Planlægning af stuegangsaktivitet
Kontinuitet i stuegangsfunktionen er en altafgørende faktor, 
der både giver mere effektiv patientbehandling og læring for 
de yngre læger. Som tidligere nævnt er det tidsbesparende, 
bl.a. fordi det giver yngre læger (og speciallæger) bedre mu-
lighed for at overskue patientforløbet og følge udviklingen i 
sygdommen/behandlingen i stedet for at skulle starte forfra 
hver gang. Dette kan optimalt gøres ved et rulleskema over 
dagsfunktioner, hvor man kan sikre kontinuiteten i uddan-
nelsessøgende lægers tildelte stuegange. Ligesom det frem-
hæves, at lægerne indbyrdes har mulighed for at lave aftale 
om, hvilke patienter de går stuegang på. En anden vigtig fak-
tor er, at der er mulighed for umiddelbar konference med 
speciallæge – og derfor er planlægning af stuegangsteams 
bestående af uddannelseslæge(r) og speciallæge et gennem-
gående og højt prioriteret initiativ. 

”Gode oplevelser: - Velfungerende stuegangsfunktion med parløb 
mellem YL og senior kollega, 1-2 uger af gangen.” 
Neurologisk Afdeling

Andre forslag, der går på at sikre overblik over patienterne 
i forbindelse med stuegang og vagtarbejde, er ”patientens 
mappe” – et skema over den enkelte indlagte patient med ba-
sale oplysninger eller observationsskemaer med anvisninger 
til plejepersonalet om, hvad der skal observeres, og hvornår 
lægen skal kontaktes. Begge tiltag har desuden en vigtig pa-
tientsikkerhedsmæssig funktion.
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”Forslag til ændringer: A. Bevare fokus på stuegangsorga-
nisering på sengeafsnittene: Skemalagt stuegangslæge (ud-
dannelseslæge) sammen med speciallæge som stuegangsan-
svarlig og supervisor. Efterstuegang ca. kl. 13.30-14.30 for 
at reducere hængepartier til aftenstuegang, hængepartier 
som slet ikke burde forekomme. Man skulle overveje at 
indføre ’’Observationsskema for indlagte patienter’’ (findes 
i Ortopædkirurgisk Afd. på Aarhus Kommune Hospital) 
som redskab for plejepersonalet for patientobservation, og 
hvornår vagthold kontaktes osv., hvilket har g jort, at dårlige 
patienter fanges meget tidligere, og man derfor nedsætter lig-
getiderne.” 
Ortopædkirurgisk Afdeling

Som det ses af ovenstående citat, så kan man formalisere 
samarbejdet om stuegang og reducere uløste problemstillin-
ger fx i forhold til vagten på forskellig vis. 

Planlægning af selve afviklingen af stuegangen adresserer, 
hvordan konference med speciallægen og plejepersonalet 
kan organiseres – og indeholder forslag om forstuegang, ef-
terstuegang og parallelstuegang, mens ”alene-stuegang” på 
problematiske patienter ikke er på ønskelisten. 

Forstuegang har til hensigt at briefe stuegangsholdet om 
patienterne og skal have fokus på nyindlagte patienter og 
patienter med særlige problemstillinger, der kræver, at spe-
ciallægen involveres. Her kan forventede problemer disku-
teres og patienter, som uddannelseslægen skal gå stuegang 
på, udvælges i forhold til kompetencer og læringsmål. Det 
pointeres i indberetningerne, at det er vigtigt, at uddannel-
seslægen også involveres i de svære patienter. Derefter kan 
den yngre læge og speciallægen gå stuegang på hver deres 
patienter og/eller speciallægen kan supervisere og give feed-
back på udvalgte patientkontakter og samtaler ved stuegang. 

Muligheden for supervision og feedback og dermed for læ-
ring, som de forskellige måder giver, omtales særskilt senere.

”Mindre gode oplevelser: Stuegang uden speciallæger på af-
delingen.
Forslag til ændringer: Speciallæge til stede ved stuegang. Su-
perviseret stuegang ved starten af uddannelsesforløb. Nøje 
planlægning af funktioner i forhold til kompetencer og ud-
dannelsesmål. 
Ledelsen: Stuegangsfunktion: Der fortsættes med intro, 
supervisionsseancer og sikres en speciallæge tilknyttet stue-
gangsfunktionen i dagtiden. Stuegangsfunktion introduceres 
ved resume af forløbsstrategi som journalnotat i forberedelse 
til indirekte/direkte superviseret stuegang.”
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

”Ved skemalagt superviseret stuegang skal lægerne have forskel-
ligt erfaringsniveau. Så det bliver en supervision og ikke en delt 
stuegang.”
Nyremedicinsk Afdeling

Som nævnt arbejder flere afdelinger med begrebet efter-
stuegang, hvor uddannelseslægen kan drøfte nyopståede 
problemstillinger på tomandshånd forud for en eventuel 
middagskonference eller vagt. Dette vil kunne optimere 
middagskonferencen samt skabe trygge rammer for den ud-
dannelsessøgende, samtidig med at det reducerer antallet af 
problemer, der skal tages op til aftenstuegang.

”… Hvis der er efterstuegang for YL, kan mange småting 
afklares der, og YL føler sig bedre tilpas med at spørge på 
tomandshånd. Giver også en mere effektiv uddannelse. Ef-
terstuegang kl. 12.30 – 12.45. Middagskonf 12.45 og frem 
ved behov.”
Nyremedicinsk Afdeling
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Forudsætningerne for effektiv og lærerig stuegang er, at det 
planlægges, og at alle aktører møder velforberedte og til ti-
den, samt at de nødvendige dokumenter er klargjort. Det er 
forskellige problemstillinger, der skal tages op i forbindelse 
med normal daglig stuegang, aftenstuegang og stuegang i 
weekender. Sygeplejerskerne spiller en central rolle mht. at 
briefe lægerne om de relevante problemstillinger, men vigtig-
heden af kommunikation og overlevering mellem stuegangs-
gående læge(r) og vagtholdet betones i særdeleshed.

”Det er vigtigt, at sygeplejerskerne altid gør bagvagten op-
mærksom på de patienter, som er nyindlagte ved den pro-
blemorienterede stuegang om aftenen.”
Kardiologisk Afdeling

”Ønske om ’Observationsskema’ for problempatienter, hvor 
man skønner, at lægelig indblanding kan være nødvendig 
ved aftensstuegang. Der aftales, at alle stuegangsgående 
læger, som har en problempatient, kontakter vagthavende 
mellemvagt i dagtid, som registrerer, hvilke opgaver der skal 
løses vedr. den pågældende patient ved aftensstuegang. Regi-
streringen skal ske på bagsiden af liste for de akutindlagte 
patienter.”
Ortopædkirurgisk Afdeling

Enkelte eksempler på ønsker om nedskrevne aftaler i forhold 
til vagtoverlevering er også nævnt

”Initiativ 7: Konkret skriftlig aftale med hæmatologerne om 
vagtoverlevering mellem forvagter. Hvem ringer til hvem 
hvornår?”
Infektionsmedicinsk afdeling

Netop overlevering - både i forbindelse med vagt, men også i 
forbindelse overflytning af patienter til andre afdelinger eller 
sygehuse, er et af de områder, hvor der måske er behov for 
klare nedskrevne politikker.

Pædagogiske betragtninger i forhold til planlægning af stue-
gangsfunktion
Stuegangsfunktionen giver mulighed for at træne og kom-
petencevurdere de fleste af de syv lægeroller. Feedback på kli-
nisk beslutningstagen kan gives ved, at speciallægen udfor-
drer den uddannelsessøgende i forhold til beslutninger om 
den konkrete patient – og at der gives mulighed for reflek-
sion, fx ved at man mødes igen efterfølgende (efterstuegang) 
og drøfter eventuelle tvivlspørgsmål. Speciallægen kan her 
ved hjælp af en coachende frem for docerende spørgeteknik 
hjælpe den uddannelsessøgende læge med at fortolke og me-
ningskondensere ny erfaring og viden i forhold til klinisk be-
slutningstagen4. Ideelt planlægges stuegangsfunktionen, så 
der også er tid til direkte observation af en eller flere patient-
kontakter, hvor der kan gives feedback på både faglighed, 
professionalisme, kommunikation og samarbejde. Ledelse 
af stuegang, fx prioritering af patientkontakterne, kan også 
adresseres. 

AMEE guide no. 27: ”Effective educational and clinical su-
pervision”5  påpeger vigtigheden af sufficient supervision og 
giver konkrete anvisninger på, hvordan dette udføres og or-
ganiseres. Guiden bygger på et litteraturreview og en spørge-
skemaundersøgelse, herunder bl.a. en rating af formålet med 
supervision, som gengives nedenfor.

4) P W Teunissen et.al. Attending doctors’ perspectives on how residents learn. Med. Educ. 2007; 41: 1050-1058
5) Kilminster S, Cottrell D, Grant J, Jolly B. AMEE Guide No. 27: Effective educational and clinical supervision. Med Teach. 2007 Feb;29(1):2-19
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Væsentligste formål med supervision:
1. Sikring af patientsikkerhed/-behandling 
2. Uddannelse af den yngre læge 
3. Fremme høje kvalitetsstandarder
4. Identifikation af uddannelsestagende læger med 

problemer
5. Støtte den uddannelsestagende læge
6. Monitorering af den yngre læges kompetenceud-

vikling

 De pædagogiske betragtninger fremgår fx af følgende citater 
fra årets indberetninger.

”Plads til supervision på skemaet: I sengeafsnittet er det ind-
ført, når der er plads til det i bemandingen – såsom dec. 
2011/jan. 2012. Supervisionen kan dels være før stuegang 
under journallæsningen, dels under selve samtalen med pa-
tienten på stuen.”
Nyremedicinsk Afdeling

”Supervision efter middagskonference og aftensstuegang: Vi 
foreslår diskussion om de nyindlagte patienter mellem BV og 
FV efter middagskonference og før aftensstuegang såvel som 
efter aftensstuegang, hvor læger vil fokusere på svære eller 
problematiske patienter. Faglige samtaler mellem unge- og 
speciallæger vil give umiddelbar mulighed for at fjerne evt. 
tvivl om de bedste diagnostiske metoder eller den rigtige/op-
timale behandling. Samtaler sigter mod at udarbejde syste-
matisk tænkning, fokusering på de væsentligste problemer og 
god planlægning af diagnostik og behandling i akut og stabil 
sygdomsfase. For unge læger bliver det også en god øvelse i 
kortfattet at fremlægge de vigtigste oplysninger om patientens 
tilstand og de foranstaltninger og handlinger, som er foretaget. 
En ung læge kunne også få umiddelbar feedback.”
Medicinsk Afdeling, Dronninglund

Stuegangsfunktionens pædagogiske funktion hænger såle-
des sammen med sikker og optimal patientbehandling.

AMBULATORIEFUNKTION 
Et stigende antal uddannelsessøgende læger og studerende 
på afdelingerne samt ændringer i sundhedssektoren, hvor 
indlæggelsestiden for patienter mindskes, vil med tiden æn-
dre præmisserne for undervisning i klinikken. I fremtiden vil 
flere funktioner og ressourcer overgå til ambulant funktion. 
På baggrund af disse faktorer er det vigtigt at tænke klinisk 
læring ind i den hverdag, der præger ambulatorier eller en-
dags-kirurgiske klinikker. Det stiller krav til organisationen 
- herunder planlægning og arbejdstilrettelæggelse:

”Selvstændig ambulatoriefunktion for AP-læger, evt. med 
tilgængelig supervisor. Fungerer allerede i endokrinologisk 
ambulatorium, men det findes relevant at planlægge am-
bulatorie-dage for unge læger.  Øvrige læger har ’gået med’ 
i forskellige ambulatorier enkelte dage, uden planlægning.” 
Medicinsk Afdeling, Dronninglund

Ved at allokere den yngre læge til ambulatoriet eller dagkli-
nikken vil yngre læger nemmere kunne udføre en funktion, 
der også har et produktionspotentiale. Dette kræver dog en 
mere formaliseret oplæring til ambulatoriet eller dagklinik-
ken. Hvis yngre læger derimod bare ”går med”, kan der mi-
stes lærings- og produktionspotentiale: 

”Et-ledsambulatorium giver god mulighed for at få erfaring 
med ledvurdering, ledpunktur og ledinjektion. Med de nye 
ultralydsapparater er der desuden mulighed for at træne ul-
tralydskompetencer.
Og dobbeltspor i ultralydsambulatorium giver en rigtig god 
mulighed for hurtigere at få ultralydskompetencer.” 
Reumatologisk Afdeling
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Generelt har implementeringen af en klinisk læring i ambu-
latorierne haltet efter andre udviklingsområder. Dette kan 
ses af nogle af 3-timersindberetningerne for 2011. Ofte er 
det et spørgsmål om tid og ressourcer. ”Undskyldningen” er 
ofte arbejdspres og mangel på tid. Hvis den kliniske læring 
tænkes ind i dagligdagen fra starten ved arbejdstilrettelæg-
gelse, kan dette kompensere for noget af det tabte. En yngre 
læge bruger som udgangspunkt mere tid end en senior læge, 
men løsningen er ikke kun at give færre patienter og mere tid 
til yngre læger, som foreslået i flere 3-timersindberetninger. 
En del af læringen og implementeringen må også være at få 
yngre læger til at disponere sin tid, så der kan opretholdes et 
væsentligt patientflow. De fleste ambulatorier har elektroni-
ske bookingsystemer, men udnyttes disse? Læringen starter 
allerede med arbejdstilrettelæggelse:

”Undgå overbookning af ambulatorier, når YL vikarierer 
for speciallæge. Fx ved at speciallægens sekretær er opmærk-
som på at lukke tider af, så der højst er 12 patienter, hvis YL 
passer ambulatoriet.” 
Hæmatologisk Afdeling

”Løsningen kunne fx være at lægge buffertider ind i ambula-
torierne ved at strege et par tider over dagen.” 
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Planlægning kan også bidrage til bedre udnyttelse af de mere 
erfarne læger. Ad hoc-læring er vigtig, men kan give spildtid, 
og hvis de seniore læger hele tiden skal omstille sig ved ind 
imellem at påtage sig underviserrollen, kan de opleve det for-
styrrende. Det fordrer alt sammen engagerede seniore læger, 
der er indstillede på, at der foregår læring i ambulatoriet.

En anden væsentlig fordel ved ambulatoriet som lærings-
platform og sted for overlevering af erfaring er patientflowet. 
Mange ambulatorier er selekterede i kontrolpatienter og i 
nyhenviste eller delt ind efter sygdomsbillede. Man kan ud 
fra kompetenceniveau hos den yngre læge eller den medi-
cinstuderende målrette læringen eller undervisningen, fordi 
man nogenlunde kender patienternes karakteristika:

”Der arbejdes aktuelt på at omlægge ambulatoriefunktionen, 
så der er et fast team til stede, hvor speciallæge og uddannelses-
søgende læger ”tager” patienterne efter kompetence. Formålet 
er, at give de uddannelsessøgende mulighed for hele tiden at flytte 
deres grænser og se mere komplekse patienter, superviseret af 
speciallægen.”
Urologisk Afdeling

”Gode oplevelser: Sideløbende ambulatorium med special-
læge.
Det ville være meget relevant, hvis forvagterne (FV) kunne 
få nogle dage i ambulatoriet sammen med en mellemvagt 
(MV) for at få bedre indsigt i hvilke patienter, der har behov 
for kontroller i ambulatoriet(…)
MV ambulatoriet kunne suppleres med ca. 3 ambulatorie-
tider til nyhenviste patienter, således at man ikke kun ser 
kontroller fra skadestuen eller efter operation. Dette vil be-
tyde, at få nyhenviste fjernes fra speciallægeambulatorierne, 
hvorved speciallægerne får bedre tid, da de ikke skal lave 
optilmelding, journal osv.” 
Ortopædkirurgisk Afdeling

I AMEE guide no. 26: “Clinical teaching in ambulatory care 
settings: making the most of learning opportunities with 
outpatients.”6 foreslås forskellige måder at organisere super-

6) John A. Dent. AMEE Guide No. 26: Clinical teaching in ambulatory care settings: making the most of learning opportunities with outpatients. 
Med Teach 2005 Jun;27(4):302-15
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vision i ambulatorier på. Nogle af dem med forskellig kob-
ling mellem senior læge (SL), yngre læge (YL) og stud. med. 
er skitseret herunder.

• Sitting-in model (1 SL/1 YL): Hvor YL er med i kon-
sultationen og eventuel undersøgelse. Dette er 
en-til-en undervisning, der kan være fordelagtig, 
hvis typen af patienter er uden for YLs kompe-
tencer eller kan benyttes til undervisning af stud. 
med. Denne form for læring kræver dog noget 
mere tid.

• Apprenticeship model (1 SL/1 YL): Næsten som 
ovenstående, men hvor rollerne er byttet om, og 
det er YL, der styrer konsultationen og observeres 
af SL. Også tidskrævende.

• Team member model (1 SL/1 YL): Her kører am-
bulatorier parallelt i hvert sit undersøgelsesrum, 
og YL rapporterer tilbage til SL. Dette øger pro-
duktiviteten og er mindre tidskrævende. Der kan 
være problemer med feedback, da YL selv skal 
rapportere tilbage og måske ikke helt har set alle 
faldgruber. 

Her er nogle eksempler på, hvad man har sagt om dette i 
årets indberetninger:

”God oplevelse ved at have parallelambulatorium med aryt-
mi-overlæge i rummet ved siden af.” 
Kardiologisk Afdeling

”Så vidt muligt parallelambulatorium inden for alle subspecia-
ler, men nogle fx uveit er svære at planlægge, så der var lydhør-
hed fra YL om, at vi forsøger, at fx de svære uveit patienter, når 
de kommer (oftest i en vagt), kører ”parallelforløb” -  i praksis 

på den måde, at en speciallæge fx ser pt. hver anden gang og 
hver anden gang de andre gange ses af modtagende YL.” 
Øjenafdelingen

”Status siden sidst: Uddannelsen i ambulatoriet er blevet 
forbedret. Primært på grund af en bedre bemanding, der 
tillader skemalagte følgedage i ambulatorium.” 
Urologisk Afdeling

• Grandstand model (1 SL/ flere YL): Som katedralun-
dervisning, hvor læringen tager udgangspunkt i 
SL’s konsultation med patient og forelæser for fx 
medicinstuderende.

• Report-back model (1 SL/flere YL): Igen som paral-
lelambulatorium med flere sideløbende patient-
konsultationer. YLer rapporterer tilbage mht. vi-
dere patientforløb og evt. problemstillinger. 

Her er nogle eksempler på, hvad man har sagt om dette i 
årets indberetninger:

”Udvide konceptet med én speciallæge, der superviserer to 
yngre læger i ambulatoriet til alle tre søjler.” 
Øre-næse-halskirurgisk Afdeling

”Oprette en formaliseret ”ambulatorium-supervisionsfunk-
tion” for seniore læger. Vi forestiller os, at man evt. kunne 
lave en supervisions-telefon.” 
Lungemedicinsk Afdeling

”Flere oplevelser af god supervision i ambulatoriet, fx. i 
Parkinson-amb.
- Fleksibel arbejdstilrettelæggelse i Neurovaskulært amb., hvor 
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YLs ønsker om selv at lave diverse undersøgelser tilgodeses
- Der opleves generelt, at ønsker om tid i de enkelte speciale-
ambulatorier efterkommes.”  
Neurologisk Afdeling

Flere modeller er beskrevet i ovenstående artikel, også med 
forskellige kombinationer af YL/SL ratio. Inden eventuel 
omlægning af ambulatoriedriften er der nogle ting, der er 
værd at overveje: Hvilke patientkategorier håndteres, og for 
hvilke uddannelsestagende er disse relevante i forhold til kli-
nisk læring eller undervisning? Hvad er uddannelsesniveauet 
hos den yngre læge (eller stud. med.), og hvordan kan yngre 
læger indgå i funktionen af ambulatoriet? 

Desuden skal det klarlægges, hvilke ressourcer der er til rå-
dighed. Med yngre læger i ambulatoriefunktionen vil der 
uden tvivl gå mere tid med klinisk supervision. Hvordan skal 
dette finansieres eller organiseres? Hvilke midler eller lokaler 
er til rådighed? Dette kan som tidligere anført medføre be-
grænsninger, der kræver nytænkning.

Uddannelsesværdien i ambulatoriefunktionen er stor, og det 
er derfor anbefalelsesværdigt, at der er fokus på, hvorledes 
den kliniske læring i ambulatoriet organiseres. Den uddan-
nelsesansvarlige overlæge eller en anden engageret uddannel-
sesperson bør være initiator for at følge op på uddannelsen i 
ambulatoriet og på, om der bør laves om i arbejdstilrettelæg-
gelsen. 
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ANBEFALINGER

3-timersmøderne på Aalborg Sygehus 2011 har været med 
til at belyse et af speciallægeuddannelsens vigtigste indsats-
områder - integrationen af uddannelsen i arbejdstilrettelæg-
gelsen. 

Rapporten viser, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse 
hænger nøje sammen, og at der er både tidsmæssige, samar-
bejdsmæssige og patientsikkerhedsmæssige gevinster (mere 
og bedre patientbehandling) ved at uddannelsesoptimere ar-
bejdstilrettelæggelsen.

Som anført i indledningen fandt man i forbindelse med 
Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen - Sta-
tus og perspektivering”, at der mangler konkrete eksempler 
på, hvorledes der kan tages hensyn til uddannelsen i arbejds-
planlægningen. Afdelingerne har således i 2011 været med til 
at konkretisere måder, hvorpå den lægelige uddannelse kan 
tilrettelægges i det daglige – og forslagene er i tråd med de 
anbefalinger, der er at finde i den medicinsk pædagogiske lit-
teratur om arbejdspladslæring. Vi har valgt at henvise til tre 
konkrete guider, som giver indsigt i dette på et kombineret 
teoretisk og praktisk plan. 

Vi vil opfordre til, at rapporten og afdelingernes konkrete 
tiltag (kan tilgås fra sygehusets computere på www.luf.aal-
borgsygehus.rn.dk) samt guiderne bruges som inspiration 
til, hvorledes arbejdstilrettelæggelsen lokalt på afdelingerne 
kan uddannelsesoptimeres.

Rapporten viser dog samtidig, hvor komplekst området ud-

dannelse og arbejdstilrettelæggelse er, og hvor forskellige 
udfordringer den enkelte afdeling står overfor. Det er klart, 
at jo flere konkrete uddannelseshensyn, der skal tages i plan-
lægningen, jo færre frihedsgrader er der for afdelingen - og 
for den enkelte yngre læge. Det er således et fælles ansvar for 
ledelsen og de yngre læger at få kabalen til at gå op. Der kan 
ikke på baggrund af det indkomne materiale gives generelle 
anvisninger på, hvordan man i praksis får operationaliseret 
den uddannelsesintensive arbejdstilrettelæggelse, således at 
den kan imødekomme alle behov på organisations- og indi-
vidniveau. Synlighed af uddannelseselementer i arbejdsske-
maet og brug af bookingsystemer er nogle af anbefalingerne. 
De personer, der varetager uddannelsesplanlægning aktuelt, 
har forventeligt mange erfaringer, som kan samles og videre-
gives. Dette er et vigtigt fremtidigt forskningsområde. 

Arbejdstilrettelæggelsens vigtigste opgave i relation til ud-
dannelse er at sikre tid og rum til krydspunkter mellem 
uddannelsestagende læger og speciallæger og dermed at 
rammesætte en læringskultur, hvor der er plads til, at den 
eksisterende viden om arbejdspladslæring kommer i spil. Vi 
har valgt i denne rapport at sætte fokus på læring i vigtige 
arbejdsfunktioner som konferencer, teams, stuegang og am-
bulatoriefunktioner: 

• En generel opfordring er, at man i afdelingerne husker 
på, at konferencer er et vigtigt læringsrum for den ud-
dannelsessøgende så vel som et driftsrettet forum. Til 
de afdelinger, som ønsker at arbejde med tilrettelæg-
gelsen af konferencer, opfordrer vi til, at man kan tage 
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udgangspunkt i følgende artikel om emnet.: ”Residents-
as-Teachers: Implementing a Toolkit in Morning Report 
to Redefine Residents Roles” (2011) af Gina L. Luciano, 
Beth L. Carter, Jane L. Garb & Michael B. Rothberg, som 
findes i ”Teaching and Learning in Medicine: An Inter-
national Journal, 23:4, 316-323”.

• Anbefalingerne på baggrund af årets indberetninger er, 
at teams kan bidrage til at sikre muligheder for mester-
lære og opøvning af arbejde i tværfaglige teams, hvis de 
organiseres, så den uddannelsessøgende indgår. Team-
struktur kan anvendes i stuegang, ambulatoriefunktio-
nen såvel som i vagten. I rapporten er der ikke henvist 
til teori om arbejdet med teams, men AMEE Guide Nr. 
27 (se nedenfor) beskriver også teamsamarbejdets be-
tydning.

• Hvis man ønsker at arbejde mere indgående med stue-
gangen, er noget af det, man kan tage fat på, at sikre 
kontinuiteten i stuegangsfunktionen samt muligheder-
ne for supervision. Vi anbefaler, at man tager udgangs-

punkt i AMEE Guide Nr. 27 ” Effective educational and 
clinical supervision” af Kilminster S, Cottrell D, Grant J, 
Jolly B., som findes i ”Medical Teacher 2007 Feb;29(1):2-
19”. 

• Sidst - men ikke mindst - er planlægning (herunder af-
passet tid til konsultationen) og organisering af supervi-
sion i ambulatoriefunktionen meget vigtig, eftersom en 
meget stor del af patientbehandlingen og dermed også 
uddannelsen kommer til at foregå i dette regi i frem-
tidens sundhedsvæsen. Forskellige organisatoriske løs-
ningsmodeller foreslås i: AMEE guide no. 26: “Clinical 
teaching in ambulatory care settings: making the most 
of learning opportunities with outpatients.” af John A. 
Dent, som findes i Medical Teacher 2005 Jun;27(4):302-
15.

Såfremt du som læser har kommentarer eller konkrete råd 
om emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse, modtages 
disse gerne på susanne.noehr@rn.dk.
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