
 
 

Til det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse. 

Svar på klage over uddannelsen i Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg 
Universitetshospital fra Uddannelseslægerne i mellem- og bag-
vagtslaget, Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. 

 

     Den 17. februar 2015 

Inspektorbesøget den 26. maj 2014 gav Ortopædkirurgisk afdeling, Aal-
borg Universitetshospital en opgave med at bringe 5 forhold i orden i løbet 
af en tidshorisont på 3 måneder – 1 år. 

Oplevelsen af mangel på opfyldelse har afstedkommet en klage fra Ud-
dannelsessøgende læger i afdelingen. Det er naturligvis ikke tilfredsstillen-
de, at de yngre læger ikke har oplevet tilstrækkelige ændringer eller ikke 
har oplevet tilstrækkelig information omkring implementeringen af forskelli-
ge tiltag fra den ledende overlæge, de uddannelsesansvarlige overlæger 
eller uddannelseskoordinerende yngre læger i afdelingen, selv om den 
gruppe har holdt flere møder, hvor forbedringer i afdelingen er blevet dis-
kuteret. 

Der er i efteråret 2014 også blevet informeret pr. mail og på morgenmøde i 
afdelingen om udvidelse af resurser i Traumefagområdet (operationskapa-
citet i Farsø og ansættelse af 2 afdelingslæger) og om hvorledes der er 
iværksat en strategi med at flytte en ”pukkel” af almen traumatologiske pa-
tienter fra Aalborg til andre hospitaler i Regionen, især Farsø således at 
der er baggrund for at etablere en tilknytning til fagområder for alle læger i 
mellemvagten uanset uddannelsesniveau. 

Det har nemlig været et væsentligt problem, at indtaget af almen, akutte 
patienter i Aalborg har oversteget behandlingskapaciteten. Det har bl.a. til 
tider medført lange ventetider på operation, overbelægning i sengeafdelin-
gerne og ikke mindst at lægekapacitet har skullet anvendes til akutte, 
traumatologiske patienter i stedet for mere elektive behandlinger i de en-
kelte fagområder. 

Løsningen på problemet, både hvad angår behandling og uddannelse, har 
derfor været at nedbringe antallet af almen traumatologiske patienter i Aal-
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borg og samtidig øge behandlingskapaciteten i Farsø ved at bemande le-
dige operationslejer og få adgang til en ekstra operationsstue permanent 
og samtidig ansætte flere speciallæger i fagområdet Traumatologi. 

Sådanne strukturelle ændringer kræver tid til at gennemføre, men som det 
vil fremgå af den aktuelle status på opfølgning af inspektorrapporten, er 
alle tiltag gennemført fra 1. marts 2015. 

Det drejer sig helt konkret om en ekstra operationsstue til almen traumato-
logi, tildeling af fagområder for læger som er i bagvagt og mellemvagt 
(uanset om det er HU/Intro/KBU/uklassificeret stilling), supervision af am-
bulatorieaktivitet (som netop er tilknyttet fagområder), supervisi-
on/feedback af KBU læger, og at mellemvagten deltager ved traumekald. 

Det er velkendt, at økonomien i Sundhedsvæsenet er stram, også på Aal-
borg Universitetshospital, men via øgning af den samlede aktivitet er der 
åbent op for at honorere ledige vagter, således at lægerne trods eventuelle 
vakancer kan have den tilstedeværelse i dagtid i fagområderne, som der er 
ved et fuldt besat vagtlag. Det bliver også muligt, at kunne øge mellemvag-
ten fra 12 til 14 læger, så 2 læger kan tages ud i 2 uger af gangen til elekti-
ve funktioner for at styrke uddannelsen. 

Omkring niveauet af uddannelsen i afdelingen er det værd at bemærke, at 
alle læger som færdiggjorde deres introduktionsstilling i afdelingen har fået 
hovedudannelsesstilling (undtagen én pga. sprogproblem) og alle læger, 
som har fået færdiggjort deres hoveduddannelse har fået afdelingslæge-
stilling forskellige steder i landet.  

Dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre, det kommer det til og især 
med fokus på patientforløb i de enkelte fagområder.  

Et punkt i klagen kræver en ekstra kommentar: 

Under addendum, punkt 2 nævnes det, at afdelingen kunne have benyttes 
sig af flere ledige operationslejer i Farsø. I efteråret 2014 er der i gennem-
snit bemandet 8 ledige operationslejer pr. måned i Farsø, så det har alle-
rede fundet sted. 

Under addendum, punkt 3 nævnes supervision og man kan få indtryk af, at 
der er læger, som kastes ud i operationer i Farsø man ikke er oplært i 
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uden supervision. Det er naturligvis ikke korrekt. De operationer, der udfø-
res i Farsø er simple, alment traumatologiske operationer og omfattet af 
instruksen (Visitation til ”akutlejet”, Farsø), som det forventes, at en opera-
tør kan varetage, og de har også været selekteret efter operatør.  

Endelig er det værd at nævne, at samtlige forslag der kom frem på yngre 
lægers 3 timers møde i 2013 er gennemført, at forvagten er bemandet 
med 2 læger i dagtid, hvor af 1 deltager i skaderøntgen konference, at læ-
gevikarer får tilknyttet en officiel tutor under deres ansættelse, og at der er 
laver nye uddannelsesprogrammer både for introduktions- og klinisk basis 
uddannelsen. 

Jeg vil afslutningsvis bemærke, at de forskellige klagepunkter, som de ud-
dannelsessøgende læger har fremført forventes at være løst efter 1. marts 
2015 og at eventuelle problemer i uddannelsesforløbene vil blive løst indi-
viduelt i samarbejde med deres hovedvejleder og de uddannelsesansvarli-
ge overlæger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Pedersen 

Ledende overlæge 

Ortopædkirurgisk afdeling 

Aalborg Universitetshospital 

 

 




