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 Opfølgning til DRRLV på baggrund af inspektorrapport ved HE Midt, Urologisk 

Afdeling, RH Viborg. 

 

 
  
På mødet i DRRLV den 31. maj 2015 blev drøftet lægelig videreuddannelse på 

Urologisk Afdeling på baggrund af inspektorrapport efter inspektorbesøget på 

afdelingen den 16. marts 2015. Rådet tog afdelingens handleplan til 

orientering og det blev aftalt at der følges op på status på mødet i DRRLV den 

10. december 2015.  

 

Dette statusnotat beskriver de tiltag der er sat i gang på HE Midt og 

Urologisk Afdeling og hvordan situationen aktuelt vurderes.   

 

Uddannelse prioriteres højt på HE Midt og konklusionerne i 

inspektorrapporten har naturligt givet anledning til straks at iværksætte 

forbedringstiltag med inddragelse af de relevante parter, ligesom der har 

været afholdt møder med deltagelse af de yngre læger, hospitalsledelsen, 

afdelingsledelsen, PKL, UKYL, UAO og UKO. Det er hospitalsledelsens og 

afdelingsledelsens oplevelse at alle parter har bidraget positivt og 

konstruktivt i forhold til at forbedre situationen.   

 

Konkrete tiltag 

De hovedtemaer, hvor der i forbindelse med inspektorbesøget blev indgået 

aftaler mellem inspektorer og afdeling var følgende: 

1. Introduktionsprogram 

2. Supervision 

3. Tid til den uddannelsesansvarlige overlæge 

4. Arbejdstilrettelæggelse 

5. Professional omgangstone 

 

Ad 1. Introduktionsprogram. Der er udarbejdet skriftligt 

informationsmateriale og introduktionsprogram til nye ansatte, ligesom der 

bliver sat tid at til at sikre at introduktionsprogrammet bliver gennemført. 

 

Ad 2. Supervision: Der er i samarbejde med PKL foretaget strukturelle 

ændringer, og der er en klar forbedring. Supervision indgår som en del af 

planlægningen i tilrettelæggelsen af ugeplanerne, så der sikres mest mulig 

supervision. Samtidigt sikres at samtaler (intro- og justeringssamtaler) 

bliver afholdt med henblik på at følge op på uddannelsesplanen for den 

enkelte uddannelseslæge og afklare mål i den kommende 3 måneders 

periode.  

 

Det er fortsat en udfordring at der mangler speciallægeressourcer og at 

antallet af uddannelseslæger er relativt højt, set i forhold til antallet af 
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Side 2

speciallæger. Der er indgået aftaler med et par speciallæger, der er 

tilknyttet afdelingen og som kommer efter aftale med henblik på 

supervision. Heraf kommer én speciallæge fast 2 dage om ugen. Der 

arbejdes fortsat på at rekruttere speciallæger til afdelingen. Aktuelt er der 

en overlægestilling i opslag og der forventes afholdt samtaler i starten af 

december. 

 

Ad 3. Tid til den uddannelsesansvarlige overlæge: Der afsættes tid til 

at varetage funktionen som UAO. 

 

Ad 4. Arbejdstilrettelæggelse 

Der arbejdes med differentieret arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen 

til uddannelsesniveau og mulighed for supervision. Alle uddannelseslæger 

har tildelt en vejleder og der afholdes samtaler. Der er udarbejdet 

uddannelsesplaner for den enkelte læge, ligesom der er lagt en plan for 

hvilke mål lægen har for den kommende 3-måneders periode.  

 

Uddannelsesprogrammer er under opdatering i samarbejde med PKL og 

afventer fremlæggelse i DRRLV. 

 

Ad 5 Professionel omgangstone 

Der er enighed blandt de yngre læger, speciallæger og afdelingsledelsen om at 

stemningen på Urologisk Afdeling er blevet betydeligt bedre. 

 

Andre tiltag 

Som et særligt uddannelsesmæssigt tiltag, har YL nu ansvaret for 

røntgenkonferencerne. YL giver udtryk for at det opleves positivt med stor 

læringsværdi. Der arbejdes på at alle YL får mulighed for at deltage i konferencerne. 

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt, fordi enkelte funktioner starter før 

røntgenkonferencerne er afviklet. 

 

Samlet set er vurderingen at der på forholdsvis kort tid er sket en meget positiv 

udvikling på afdelingen. Det har kun været muligt pga. en stor indsats og opbakning fra 

alle involverede. Der er taget hånd om alle problematikker, dog mangler der fortsat 

speciallægeressourcer på afdelingen. Udviklingen på afdelingen følges nøje og der er 

aftalt opfølgningsmøde med deltagelse af repræsentanter for alle involverede parter i 

januar 2016. 
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