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På mødet i DRRLV den 10. december 2015 blev det aftalt at punktet 

dagsordensættes igen til drøftelse i DRRLV den 3. marts 2016. Efter mødet 

den 10. december blev HE Midt bedt om at fremsende en handleplan og 

opdaterede uddannelsesplaner for to fase 3 HU-læger. Materialet blev 

fremsendt og accepteret inden jul. 

 

Der er den 22. februar 2016 holdt et opfølgningsmøde med deltagelse af 

yngre læger, afdelingsledelse, hospitalsledelse, UKO, PKL og VUS. Referat fra 

dette møde er vedlagt som bilag. 

 

Af referatet fra mødet i DRRLV 10. december, punkt 14 fremgår følgende 

opfølgningspunkter, som efterfølgende vil blive kommenteret: 

 

1. Afdelingsledelsen anerkendte, at der er brug for en særlig indsats ift. 

de to fase tre HU-læger.  

2. Afdelingen skal i samarbejde med PKL sørge for, at uddannelsesprogrammerne 

er opdaterede. 

3. Rådet udtrykte bekymring for antal speciallæger ift. antal uddannelseslæger. 

Hospitalet vil fortsætte med en meget aktiv rekrutteringsindsats.  

4. Rådet besluttede, at der skal udarbejdes en konkret plan ift. de to fase tre HU-

læger før jul.  

 

 

Ad 1) Særlig indsats ift. fase tre HU-læger 

Som det også er beskrevet i handleplanen fra 18.december fra HE Midt, så er 

der senest iværksat følgende læringsmæssige tiltag, hvoraf nogle i særlig grad 

retter sig særligt mod 1. reservelægerne:  

 

Med henblik på at sikre at afdelingens 1. reservelæger har mere tid sammen med 

afdelingens speciallæger, har afdelingen tilrettelagt de daglige arbejdsfunktioner, så der 

bliver afsat godt 45 min. hver morgen til konference og røntgenkonference hvor faglige 

emner drøftes i fælles forum, noget som har været et ønske fra yngre lægers side. 

Dette sker ved en reduktion i antallet af lægebemandet cystoskopier og ved at den 

første tid i ambulatoriet hver dag bliver ændret til en sygeplejersketid. Herved sikres, at 

flest muligt kan deltage i morgenmøderne og røntgenkonferencen uden afbrydelse, så 

de ikke som tidligere må gå fra konferencen allerede 8:20 og 8:30 hvor 

henholdsvis endoskopi-linie og ambulatorium starter. 
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Side 2

Der lægges op til drøftelse af patientcases. Uddannelseslægerne opfordres til selv at 

komme med input til emner, ligesom der forsøges at opstarte en journal-club, hvor 

initiativet ligger hos en yngre læge, der med sit valg af emne, kan sætte dagsordenen 

for en faglig diskussion. 

 

Omfanget af supervision til fase 3 lægerne (1. reservelægerne) ligger på min. 1 dag om 

ugen. En stor del af tiden bruges på operationer med supervision. 

 

MDT-konference tirsdag kl. 7.30. Der er altid en speciallæge tilstede under konferencen 

sammen med 1. reservelæge. Endvidere tilrettelægges mandags programmet sidst på 

dagen, så der er mulighed for at speciallægen og 1.reservelægen kan forberede sig til 

MDT-konferencen tirsdag morgen i fællesskab. 

 

Desuden sker der en vurdering af operationsteknik m.m. hos afdelingens 1. 

reservelæger, selvom lægen allerede har opnået den nødvendige kompetence her eller 

på anden afdeling, altså en finjustering af deres operative færdigheder ved procedurer 

som de allerede behersker. Det betyder, at 1. reservelægerne ikke blot selv opererer 

selvstændigt og under supervision som nu, men også assisterer en af afdelingens 

speciallæger ved operationer og lærer noget af dette. Sidstnævnte var allerede tilfældet 

ved alle former for laparoskopi samt avanceret stenkirurgi som PNL og er det nu også 

for bl.a. TUR-P og skrotalkirurgi. 

 

Ad 2) Uddannelsesprogrammer 

Afdelingen har gennem længere tid ønsket uddannelsesprogrammerne færdiggjort. PKL 

har på mødet den 22.2.2016 givet udtryk for, at han ikke mener der kan udarbejdes 

uddannelsesprogrammer for forløb i Viborg. Ikke desto mindre er afdelingen nu selv i 

gang med at opdaterer uddannelsesprogrammet for fase 1 og 3 i samråd med 

hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge. 

 

Ad 3) Ratio uddannelseslæger - speciallæger 

Fra 1. maj er der 5 uddannelseslæger (alle HU) og 3 speciallæger (derudover konsulent 

tilknyttet 2 dage om ugen). Der ansættes yderligere en speciallæge på Urologisk 

Afdeling pr. 1. november. HE Midt fortsætter rekrutteringsindsatsen. 

 

Ad 4) konkret plan for de to fase 3 HU-læger før jul 

Som angivet øverst, blev HE Midt bedt om at fremsende handleplan og opdaterede 

uddannelsesplaner for to fase 3 HU-læger den 21. december. Det blev på daværende 

tidspunkt vurderet fyldestgørende.  

 

 

 

Udarbejdet af hospitalsledelsen HE Midt og afdelingsledelsen ved Urologisk Afdeling  

 

 

Vedlagt som bilag:  

Handleplan fase 3 HU-læger fra 18.12.2015 

Referat fra opfølgningsmøde ved HE Midt den 22.02.2016 




