
Viborg d. 20. maj 2014 
Til  
Det Regionale Råd for Lægers Videreudannelse: 
 
Vedr. inspektorrapport for Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg 
  
Efter inspektorbesøg d. 2. april 2014 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospital Viborg er der 
anført bemærkninger vedrørende uddanelsesprogrammer, uddannelsesplaner, 
kompetencevurdering og afdelingsundervisning. 
Afdelingsledelsen og den uddannelsesansvarlige overlæger har dertil følgende bemærkninger: 
 
Uddannelsesprogammer: 
Der har gennem længere tid pågået et arbejde på tværs mellem de ortopædkirurgiske afdelinger i 
Udannelsesregion Nord for at revidere og opdatere uddannelsesplanerne for 
hoveduddannelsesstillingerne. Desuden har afdelingen, efter inspektorbesøget, taget fat på 
revision af uddannelsesprogrammer for de øvrige uddannelsesstillinger. 
Det forventes at der foreligger nye uddannelsesprogrammer til godkendelse for KBU, Intro og 
Hoveduddannelse i efteråret 2014 
 
Uddannelsesplaner: 
Alle uddannelsessøgende læger på afdelingen holder de obligatoriske uddannelsessamtaler. Der 
har været mangler i forbindelse med dokumentationen i form af nedskrevne uddannelsesplaner. 
Afdelingen strammer op på disse forhold og i løbet af denne måned fremsendes 
uddannelsesplaner for samtlige intro- og hoveduddannelseslæger til Sundhedsstyrrelsen 
  
Kompetencevurdering: 
Inspektorerne vurderede at der burde foreligge en mere systematisk brug af elektronisk 360-
graders evaluering ved systemet leveret af PeoplePartner. Aktuelt gennemføres elektronisk 360-
graders evaluering en gang i introuddannelsen og to gange i hoveduddannelsen. Denne hyppighed 
er i overensstemmelse med aftaler indgået i det ortopædkirurgiske uddannelsesudvalg i 
Uddannelsesregion Nord. Afdelingen vil fremover være opmærksom på systematisk brug af 360-
graders evaluering. 
  
Afdelingsundervisning: 
Regionshospitalet Viborg indførte i sommer/efterår 2013 MidtEPJ. En stor del af afdelingens 
onsdagsundervisning har derfor været brugt til undervisning i og introduktion til FMK og MidtEPJ.  
Vi er nu tilbage i en mere normal gænge og der er lavet plan for afdelingsundervisning om 
onsdagen. 
Desuden er indført 30 minutters undervisning på flere torsdage. Her undervises yngre læger af 
yngre læger i relevante emner. 
  
Afslutningsvis vil vi gerne referere til konklusionen i Inspektorrapporten:  
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. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ledende overlæge   Uddannelsesansvarlig overlæge 
Steen Olesen    Michael Toft Væsel 


