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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 

jafnie
Tekstboks
Bilag 1.1.3



Læringsmiljøet på afdelingen    X 

 

 
Særlige initiativer Ambulatorie arbejdstilrettelæggelsen tager i høj grad hensyn 

til uddannelsen af yngre læger. Der er parallel ambulatorier,  

hvor en senior og en uddannelsessøgende læge sidder i 

tilstødende undersøgelsesrum, og det giver mulighed for 

løbende at konferere/demonstrere  patienterne.   

”Reumatologi to go” et lille hæfte med en samling af meget 

nyttige informationer til nyansatte læger og studenter. Det er 

et resultat af ” 3 timers møde” for de uddannelsessøgende 

læger. 

Inddragelse af de yngste uddannelsessøgende læger i 

varetagelsen af de mange studerende der er i afdelingen. 

Hver studerende bliver tilknyttet en yngre læge. 

Masteruddannelse i ledelse og organisationspsykologi 

bevilliget  til den ene af de to uddannelsesansvarlige 

overlæger 

 

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Ja 

Anbefalet tidshorisont 0 

 

Deltagere 
Sygehus/Centerledelse 1 cheflæge og 1 klinikchef 

Speciallæger 5 

Uddannelsessøgende læger 7 (alle yngre læger der pt. er i afdelingen)  

Andre  afdelingsledelsen (ledende overlæge og 2 afsnitsledende 

sygeplejersker), 3 sygeplejersker 

 
Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Vivian Kjær Hansen 

Uddannelsesansvarlig overlæge Annette Schlemmer 



Inspektor 1 Gina Kollerup 

Inspektor 2 Tine Lottenburger 

Evt. inspektor 3  



 

Konklusion og kommentar til 

besøg  

 

På Reumatologisk afdeling er der et fantastisk uddannelsesmiljø, hvor 

man meget målrettet arbejder på at skabe en god og dynamisk afdeling 

hvor den lægelige videreuddannelse er tænkt ind overalt. Det er 

lykkedes meget flot at videreudvikle uddannelsesindsatsen i forhold til 

2009 hvor afdelingen modtog Inspektorprisen.  

Alle speciallæger og yngre læger i afdelingen yder et meget stort 

arbejde med focus på uddannelsesområdet. Udover den lægelige 

videreuddanelse har reumatologisk afdeling en stor 

uddannelsessforpligtigelse med omkring 6-9 medicinstuderende de 

fleste semestermåneder. Afdelingen har gjort en stor indsats for at 

skabe et rigtig godt uddannelsesmiljø for de medicinstuderende, og alle 

uddannelsessøgende læger er meget aktivte i dette arbejde. 

Aalborg Universitetshospital har fortsat meget stor fokus på den 

lægelige videreuddannelse. Der er ansat en fuldtids 

uddannelseskoordinerende overlæge på hospitalet. Der er etableret 

uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) funktion på alle 

afdelinger. Hospitalet har besluttet hvis der er flere end 8 

uddannelsessøgende læger på en afdeling, udløser det muligheden for 

at udnævne endnu en uddannelsesansvarlig overlæge, og det han de 

gjort på reumatologisk afdeling. En af afdelingens UAO har fået 

bevilliget en mastergrad i ledelse og organisationspsykologi. Dette har 

bevirket øget fokus på fælleslæring og andre uddannelsesrelaterede 

projekter som f.eks. 360graders evaluering gennemført ved 

fokusgruppeinterview og yngre lægers ledelsesrum mm.  

De yngre læger afholder obligatoriske "3 timers" møder med focus på 

uddannelsesinitiativer. Et af de initiativer er ”Reumatologi to go” som er 

et lille hæfte med mange yderst nyttige informationer og de mest brugte 

instrukser. Hæftet der opdateres hyppigt gives til nyansatte læger og 

medicinstuderende i afdelingen. 

En af afdelingens store udfordringer er placeringen på to matrikler med 

sengeafsnit på Syd og resten af afdelingen på Nord. På trods af de 

logistiske udfordringer der kræver taxakørsel mellem sygehusene op til 

flere gange dagligt (der er fast taxakørsel hvert kvarter mellem de to 

matrikler), har afdelingen prioriteret at lægerne deltager i de faglige 

konferencer. Der er udarbejdet et regelsæt for konferencerne der siger 

at man møder til tiden, mobiltelefoner er på lydløs og telefonsamtaler 

tages udenfor konf.rummet. Derudover er der en fast stuktur på 

konferencernes indhold. 

Siden sidste inpektorbesøg i 2009 har afdelingen haft endnu mere fokus 

på forskningen. Der er udpeget en forskningsansvarlig overlæge og der 

foregår betydelig mere forskning i afdelingen. Der er planlagt 

forskningsmøder hvor projekter og resultater fremlægges. Alle de yngre 

læger i afdelingen får samtale med den forskningsansvarlige overlæge i 

starten af ansættelsen og de bliver tilbudt deltagelse i forskningsprojekt 

eller hjulpet til kontakt med andre forskningsmiljøer. Hvis de ikke ønsker 

at deltage i egentlige forskningsprojekter kan de deltage i 

kvalitetsprojekter i afdelingen.  

Vi kan konkludere at reumatologisk afdeling er særdeles velfungerende i 

forhold til den lægelige videreuddannelse. Der er en rigtig god stemning 

og et meget godt læringsmiljø, hvor der både er forkus på de formelle 

krav til uddannelsen og på nye initiativer, der kan gøre 

uddannelsesmiljøet endnu mere spændende og innovativt. 

Status for indsatsområder, hvis 

der tidligere har været besøg 

1. Tilsyn og telefonvagt i dagtiden er nu varetaget af læger 

i hoveduddannelse og der er lige oprettet en 

speciallægebemandet HOTline telefon hvor bl.a. 



 praktiserende læger kan få konfereret en pt. 

2. Den superviserende læge har fået en supervisortelefon. 

Der er blevet afsat tid i ambulatorieprogrammet til at 

supervisere. 

3.  Konferencernes læringsværdi er der arbejdet med. Der 

er nu en meget struktureret konference, hvor der er afsat 

tid til at få konfereret både ambulante pt. og indlagte pt. 

Der er indført en konference etikette. 

4. Der er udnævnt en forskningsansvarlig overlæge og alle 

nyansatte yngre læger har en samtale med den 

forskningsansvarlige overlæge i starten af ansættelselsen, 

hvor de tilbydes forskningsdeltagelse eller hvis de ikke 

ønsker dette deltagelse i kvalitetsprojekt. 

 

 

 

Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1 Forskning  Udnævnelse af en 

forskningsansvarlig yngre 

læge  

3-6 mdr 

2 ”Deleambulatorium” Have fællespt. i amb. f.eks. i 

små teams med 

speciallæge, yngre læge og 

sygeplejerske 

6-12 mdr 

3 Kommunikation Evaluere det tiltag, der lige 

nu starter i discusamb. med 

superviserede 

forundersøgelser og 

kontroller, specielt med 

fokus på kommunikation 

12 mdr 

 




