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Introduktion til afdelingen   X  

Uddannelsesprogram  X   

Uddannelsesplan  X   

Medicinsk ekspert - Læring i rollen som 

medicinsk ekspert 
   X 

Kommunikator - Læring i rollen kommunikator   X  

Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder   X  

Leder/ administrator - Læring i rollen som 

leder/administrator 
  X  

Sundhedsfremmer - Læring i rollen som 

sundhedsfremmer 
  X  

Akademiker - Læring i rollen som akademiker   X  

Professionel - Læring i rollen som professionel   X  

Forskning - Uddannelsessøgende lægers 

deltagelse i forskning 
  X  

Undervisning - som afdelingen giver  X   

Konferencernes - læringsværdi   X  

Læring og kompetencevurdering  X   

Arbejdstilrette-læggelse - Tilrettelæggelsen 

tager hensyn til videreuddannelsen af læger 
  X  

anenie
Maskinskrevet tekst
Bilag 5.2.1



Læringsmiljøet på afdelingen    X 

 

 
Særlige initiativer Ingen særlige initiativer 

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Nej 

Anbefalet tidshorisont 24 

 

Deltagere 
Sygehus/Centerledelse Ledende overlæge, udd. ansvarlig overlæge 

Speciallæger 4 overlæger 

Uddannelsessøgende læger 6 hoveduddannelseslæger og 1 introlæge 

Andre  3 afdelingssygeplejersker 

 
Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Steen Olesen 

Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Toft Væsel 

Inspektor 1 Per Pallesen 

Inspektor 2 Anders Godballe Lorentsen 

Evt. inspektor 3  



 

Konklusion og kommentar til 

besøg  

 

Afdelingen har et godt uddannelsesmiljø og der er en positiv 

holdning til uddannelse blandt afdelingens speciallæger. Der er 

en stor grad af supervision ved arbejde i ambulatorier og på 

operationsgangen.  

Alle læger i hoveduddannelse er tilknyttet en sektor som skifter 

efter en rulleplan.  

Ambulatoriefunktionen er opbygget således der sidder flere 

læger med forskellig charge ved siden af hinanden bag 

ambulatoriestuerne, det er således let at konferere 

problemstillinger.  

Kompetencevurdering i form af et veludbygget 360 graders 

elektronisk spørgeskema samt nogle af kompetencekortene i 

logbogen anvendes i afdelingen, men kunne bruges mere 

målrettet. Kompetencekort til operativ evaluering har også et 

uudnyttet potentiale i afdelingen. 

Alle i afdelingen bliver opfordret til at deltage i 

forskningsprojekter og der er en forskningsansvarlig overlæge. 

Den1 januar 2014 har afdelingen afgivet alle forvagter til en ny 

fælles akut enhed på sygehuset. Desuden skal afdelingen dække 

en nyoprettet mellemvagtsfunktion i akutenheden fra 8-18 alle 

dage uden der er kommet yderligere ressourcer. Denne funktion 

dækkes af en vikar, to introlæger og 3 hoveduddannelseslæger 

læger i fase 1. Den nye funktion medfører at der kun er yderst 

sparsom tid til arbejde og uddannelse i sektorerne. Tidligere har 

mellemvagterne aflastet dagbagvagten (læger i hovedudd. fase 3) 

ved at tage en del af deres vagter i dagtiden således at de kunne 

deltage i sektorarbejde, dette er der ikke længere mulighed for. 

Den ekstra funktion i FAM har derfor påvirket  uddannelsen for 

alle hoveduddannelseslæger i negativ retning. 

Alle vejledersamtale afholdes og der lægges uddannelsesplaner 

men kun 2 ud af de 7 deltagende udd.søgende læger har denne 

nedskrevet. 

Uddannelsesprogrammet er udarbejdet i 2004 ud fra en ældre 

udgave af målbeskrivelsen og trænger til revision, hvilket dog er 

påbegyndt. 

En ret stor del af afdelingens afsatte undervisningstid har været 

brugt til administrative opgaver f.eks. elektronisk patientjurnal, 

FMK, akkreditering mv. Der foreligger ingen plan for 



afdelingens undervisning aktuelt. 

 

 

Status for indsatsområder, hvis 

der tidligere har været besøg 

 

1. Antallet af uddannelsesplaner er stadig mangelfuldt. 

2. Der foreligger en ny revideret skadeinstruks for 

afdelingen. Er ikke længere afdelingens ansvarsområde 

pga. ny FAM 

3. Der er ansat en forskningsansvarlig overlæge. 

 

 

Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1 Uddannelsesplaner  Nedskrivning af disse 2 måneder 

2 Uddannelsesprogrammer Revision 3 måneder 

3 Arbejdsbelastningen for 

læger i hoveduddannelse  

Resourcefordelingen i 

forhold til FAM bør 

reguleres 

 

4 Fast afdelingsundervisning 

planlægges samt bruges i 

mindre grad til 

administrative opgaver 

Plan for 

afdelingsundervisning 

3 måneder 

5    

 




