
 
Hospitalsenhed Midt 

Heibergs Alle 4 
DK-8800 viborg 

Tel. +45 7844 0000 

www.hospitalsenhedmidt.dk 

 

Handleplan for yngre lægers speciallægeuddannelse ved HE Midt, Urologisk 

Afdeling, RH Viborg. 

 

 
  

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af inspektorrapport efter 

inspektorbesøget på Urologisk Afdeling den 16. marts 2015. 

 

Efter modtagelse af inspektorrapporten, der i sin helhed beskriver en række 

kritisable uddannelsesmæssige forhold på afdelingen, er der afholdt 

opfølgende møde den 17. april med deltagelse af ledende overlæge, 

lægefaglig direktør og PKL i Urologi.  

 

Uddannelse prioriteres højt på HE Midt og rapportens evalueringer tages 

meget alvorligt. Der er på denne baggrund iværksat initiativer, der skal 

forbedre uddannelsesmiljøet på Urologisk Afdeling, ligesom hospitalsledelsen 

løbende vil følge op på disse tiltag i samarbejde med ledende overlæge. 

 

Handleplanen tager udgangspunkt i de hovedtemaer, der kommer til udtryk 

ved en problematisk score på de 16 temaer i form af vurderingen 

”utilstrækkelig” eller ”behov for forbedringer”. Det er de samme 

hovedtemaer, hvor der i inspektorrapporten er indgået aftaler mellem 

inspektorer og afdelingen: 

 

1. Introduktionsprogram 

2. Supervision 

3. Tid til den uddannelsesansvarlige overlæge 

4. Arbejdstilrettelæggelse 

5. Professional omgangstone 

 

Ad 1. Introduktionsprogram 

Handleplan: Siden inspektorbesøget er der udarbejdet skriftligt 

informationsmateriale til nye ansatte og i løbet af maj måned bliver 

introduktionsprogram færdiggjort.  

Tidshorisont: materialet er klart i løbet af maj. Herefter ligger der en 

opgave i at afdelingen sikrer at introduktionsprogrammet gennemføres. 

 

Ad 2. Supervision 

Kommentar: Det er en udfordring at der i perioder er mange 

uddannelseslæger i forhold til antallet af speciallæger. Det giver særligt 

udfordringer i forhold til supervision og i forhold til at fordele et tilstrækkeligt 

antal af uddannelsesgivende funktioner.  

Handleplan: Der skal mere fokus på supervision af uddannelseslæger på 

afdelingen og der arbejdes sammen med PKL i urologi på at strukturere 

supervision i afdelingen. Det er meldt klart ud til de uddannelsessøgende 
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Side 2 

læger at det, ligesom hidtil, er helt legalt at ringe til en overlæge, at spørge 

undervejs i ambulatoriet eller at gennemgå morgendagens patienter med en 

af overlægerne. Supervision kan foregå på flere måder og det skal 

indarbejdes i det kliniske arbejde på urologisk afdeling, hvor andelen af 

uddannelseslæger i perioder er høj, set i forhold til speciallæger.  

 

Der er endvidere i samarbejde med PKL lagt en plan for reduktion af HU-

lægerne, så det kommer ned på et mere normalt niveau for afdelingen. Det 

er aftalt, at 3 af de nuværende HU-læger overgår til fase II 3-4 måneder 

tidligere end planlagt. Derudover slår afdelingen indtil videre ikke de ledige 

Introduktionsstillinger op. Endeligt vil man genopslå ledige 

speciallægestillinger i afdelingen. Samlet set medvirker disse tiltag til at give 

en bedre balance mellem antallet af uddannelsessøgende læger og 

speciallæger i afdelingen.   

Tidshorisont: Tiltag er iværksat og det forventes at der i løbet af 6 mdr. vil 

være skabt rum til en struktur, der muliggør en kombination af formaliseret 

supervision fra en læge på et passende niveau og muligheden for at få 

sparring og hjælp, når der er behov. Reduktion af antal HU-læger sker fra 

juni til august 2015. 

 

Ad 3. Tid til den uddannelsesansvarlige overlæge 

Kommentar: På flere punkter står det klart at rollen som 

uddannelsesansvarlig overlæge ikke har været udfyldt på tilstrækkelig vis i 

afdelingen. UAOs rolle er at sikre at den uddannelsesmæssige funktion 

varetages. Herunder bl.a. uddannelsesplaner, udpegning af vejledere, 

vejledersamtaler, evaluering m.v. 

Handleplan: Der er sket udskiftning i rollen som UAO og opgaven varetages 

nu af en anden overlæge på afdelingen. Der afsættes tid på ugentlig basis til 

at varetage funktionen. 

Tidshorisont: er sket. 

 

Ad 4. Arbejdstilrettelæggelse 

Kommentar: Det bemærkes at det i inspektorrapporten fremgår at flere af 

uddannelseslægerne fremlagde fine uddannelsesplaner. Det er i 

overensstemmelse med at afdelingen allerede forsøger at planlægge 

programmer med udgangspunkt i den enkelte læges kompetenceniveau. 

Inspektorrapporten pointerer at det i forhold til uddannelseslægens 

forberedelse er problematisk at næste uges program kommer meget sent.  

Handleplan: Der er allerede strammet op, så næste uges program lægges 

frem torsdag. Der er fokus på at udarbejde differentieret 

arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til uddannelsesniveau, herunder 

fortsat dialog med bookingsekretariatet i forhold til fordeling af patienter på 

hhv. speciallæge- og reservelægeambulatorium. I forhold til 

arbejdstilrettelæggelse for UAO skemalægges tid til uddannelsesmæssige 

funktioner, herunder planlægning af vejledersamtaler. 

Tidshorisont: er igangsat 
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Ad 5 Professionel omgangstone 

Kommentar: ledende overlæge og tidligere uddannelsesansvarlig overlæge er begge 

uforstående overfor, at der i rapporten beskrives en åbenlys konflikt mellem 

overlægerne på afdelingen, der påvirker uddannelsesmiljøet. Udsagnet genfindes heller 

ikke blandt uddannelseslægerne. De to overlæger er ikke altid enige, men har altid 

bestræbt sig på at holde en professionel omgangstone på trods af en til tider meget stor 

arbejdsbyrde på grund af få speciallægeressourcer.  

Handleplan: Der er enighed om at der naturligvis skal være en professionel 

omgangstone, hvor man kan diskutere faglige spørgsmål.  

Tidshorisont: straks iværksat 

 

Særligt om forskning og undervisning: 

Inspektorrapporten angiver at der ikke hidtil har været mulighed for deltagelse i 

forskning på afdelingen. Ledende overlæge har flere eksempler på uddannelseslæger, 

der har lavet aftaler omkring forskningsprojekter mens de er på afdelingen. Der er også 

eksempler på uddannelseslæger, der ved vejledersamtaler har givet udtryk for at de 

ikke ønsker at være forskningsaktive, men spørgsmålet har været drøftet. En 

fremadrettet løsning kan forhåbentligt findes i en mere struktureret tilgang til 

vejledning, hvor der er lejlighed til at drøfte ønsker og muligheder.  

 

Mht. undervisning er der hver anden onsdag formaliseret undervisning ved UKYL. 

Ledende overlæge tilbageviser uddannelseslægernes opfattelse af, at der ikke må 

fremlægges og diskuteres cases med problematiske forløb. Det må bero på en 

misforståelse. Både ledende overlæge og UAO ser stor læringsmæssig værdi i at drøfte 

kliniske situationer. 

 

Speciallægeressourcer: I inspektorrapporten fremgår at afdelingen har 2 

speciallæger. Det korrekte tal er aktuelt 4 speciallæger (3 overlæger og en 

afdelingslæge) samt en pensioneret overlæge 1 dag om ugen.  

 

 

 

Udarbejdet af Hospitalsledelsen HE Midt og 

Ledende overlæge på Urologisk Afdeling Tamás Barsi.  

 

 




