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 Handleplan fase 3 læger – udarbejdet på baggrund af tilbagemelding fra 

DRRLV den 10. december 2015.  

 

 
På mødet i DRRLV den 10. december 2015, blev det konkluderet at 

uddannelsesmiljøet på afdelingen i høj grad er forbedret siden inspektorrapporten blev 

udarbejdet i marts 2015. Der blev dog samtidigt, på rådsmødet, stillet spørgsmålstegn 

ved, om afdelingen har mulighed for at tilbyde den påkrævede uddannelse til de to fase 

3 læger, der aktuelt er på Urologisk Afdeling. For at afdække dette, er Urologisk 

Afdeling og HE Midt blevet bedt om at indlevere en redegørelse og handleplan.  

 

På baggrund af en konkretisering af opgaven fra 

Videreuddannelsessekretariatet, Berit Bjerre Handberg, har HE Midt valgt at 

udarbejde handleplanen med udgangspunkt i følgende: 

 

1. Manglende målbeskrevne kompetencer: Den ledende overlæge 

har bedt fase 3 lægerne medbringe logbøger med henblik på at 

gennemgå helt konkret hvilke målbeskrevne kompetencer, der endnu 

ikke er opnået. Dette er sket og gennemgangen er foretaget af den 

uddannelsesansvarlige overlæge Sükrü Topcu, ledende overlæge 

Tamás Barsi og uddannelseskoordinerende overlæge Franz von Jessen.  

 

2. Plan for opnåelse af manglende målbeskrevne kompetencer: I 

forbindelse med gennemgangen er udarbejdet en plan for opnåelse af 

de manglende kompetencer med henlik på at justere de 

uddannelsesplaner, der senest er revideret juli 2015.  

 

3. Seneste læringsmæssige tiltag: Udover de konkrete udeståender i 

forhold til målbeskrevne kompetencer, har Urologisk Afdeling 

endvidere arbejdet på fortsat at forbedre uddannelses- og 

læringsmiljøet. Disse seneste tiltag er beskrevet. Der henvises i øvrigt 

til opfølgningsnotatet til DRRLV den 10. december. 

 

De to fase 3 lægers resterende uddannelsesforløb ser således ud: 

 HN er i Viborg i perioden 1.6.2015 – 30.11.2016, hvorefter han 

forventes at afslutte speciallægeuddannelsen. 

 JKJ er i Viborg i perioden 1.7.2015 – 31.12.2016. Herefter er der 6 mdr. 

på AUH inden speciallægeuddannelsen forventes afsluttet. 

 

Ad 1) Manglende målbeskrevne kompetencer: 

 

HN mangler ganske få kompetencer, herunder: 

7 Akademiker – udarbejdelse af protokol og afvikling af projekt. Denne 

kompetence er ikke fasespecifik og kan uden videre opnås, på initiativ fra den 

uddannelsessøgende. Afdelingen og vejleder står gerne til rådighed med 
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assistance. HN har et projekt i gang om potens problemer efter priapismus på 

AUH, som er sufficient for at opnå denne kompetence. Senest i forbindelse 

med det obligatoriske forskningstræningskursus, der endnu ikke er planlagt, 

vil kompetencen kunne opnås, selv uden andre projekter. 

 

Professionel – Disse 3 kompetencer kan underskrives på nuværende tidspunkt 

9 ”Håndtere interessekonflikter”   

10 ”Fagligt etisk analyse og vurdering ved ressource-allokering” 

11 ”forholde sig kritisk til videnskabsetik” 

 

12 ”Redegør for og assistere til operationer for stressinkontinens”. Denne 

kompetence underskrives efter at uddannelseslægen har været på fokuseret 

ophold i gynækologien (RH Viborg).  

 

22 ”Skal kunne samarbejde med nefrologisk afdeling om behandling af 

patienter med terminal nyreinsufficiens”. Dette kan i princippet underskrives 

nu, men afdelingen vælger traditionelt at underskrive efter at 

uddannelseslægen har haft fokuseret ophold på Nefrologisk Afdeling, RH 

Viborg. Dette planlægges til foråret, men skal blot ske inden for de næste 12 

måneder. 

 

HN mangler fokuseret ophold i onkologien. Der er planlagt ophold i Aarhus. 

 

Der er desuden kompetencer, som er opnået under fase 2 ved AUH, men hvor 

der mangler underskrift fra Skejby. (8,16, 18) 
 

 

JKJ mangler ganske få underskrevne kompetencer 

 

1-6 Viden. Kan underskrives umiddelbart, idet JKJ har opnået disse efter 

deltagelse i kursus i kirurgisk patofysiologi. Dvs. ikke afhængigt af Urologisk 

Afdeling. 

 

Alle kompetencer underskrevet ved AUH mangler stempel (alle underskrevet i 

december 2012) 

 

7+8 ”Skal kunne foretage åbne indgreb på nyre og nyrepelvis, samt åbne 

indgreb på ureter”. Kompetencer, som optimalt burde være opnået i fase 2 på 

et Universitetshospital, men reelt ikke længere er et krav for at blive 

speciallæge (i hvert fald ikke nyrekirurgi). Da JKJ har yderligere 6 mdr. på 

AUH efter afsluttet ansættelse på RH Viborg, kan det opnås dér, såfremt det 

har interesse for den uddannelsessøgende. 

 

Ad 2) Plan for opnåelse af manglende målbeskrevne kompetencer 

Idet det er ganske få målbeskrevne kompetencer der endnu ikke er godkendt, og nogle 

af kompetencerne knytter sig til planlagte fokuserede ophold, vurderes det ikke på 

nogen måde at være problematisk at opfylde målbeskrivelsens krav i løbet af fase 3 på 
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Urologisk Afdeling, RH Viborg, ikke mindst da de to fase 3 læger stadig har henholdsvis 

11 (HN) og 12 (JKJ) måneder tilbage af deres fase 3 og JKJ har yderligere 6 måneder 

tilbage på AUH. 

Begge fase 3 læger har uddannelsesplaner, der blev udarbejdet ved 

introduktionssamtaler kort efter opstart af fase 3 på afdelingen. Der er planlagt 

justeringssamtaler midtvejs, dvs. omkring marts 2016. Disser er imidlertid fremrykket 

og foretages aktuelt. Uddannelsesplan for HN er fremsendt og uddannelsesplan for JKJ 

fremsendes inden jul. 

 

Ad 3) Seneste læringsmæssige tiltag 

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

afdelingens speciallæger, er afdelingen i gang med at tilrette 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 nu må gå fra 

konferencen allerede 8:20 og 8:30 hvor henholdsvis endoskopi-linie og ambulatorium 

starter. 

 

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. 

  

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

sammen med 1. reservelæge. Endvidere forsøges det at tilrettelægge mandags 

programmet sidst på dagen, så der i større omfang end nu er mulighed for at 

speciallægen og 1.reservelægen kan forberede sig til MDT-konferencen tirsdag morgen i 

fællesskab. 

 

Desuden vil der fremadrettet ske 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 vil samtidigt indebære, at 1. reservelægerne 

ikke blot selv skal operere selvstændigt og under supervision som nu, men kommer 

også i større omfang til at assistere en af afdelingens speciallæger ved operationer og 

lærer noget af dette. Sidstnævnte er allerede tilfældet ved alle former for laparoskopi 

samt avanceret stenkirurgi som PNL. 

 

 

 

Udarbejdet af hospitalsledelsen HE Midt, afdelingsledelsen ved Urologisk Afdeling og 

uddannelseskoordinerende overlæge ved HE Midt. 

 

Vedlagt som bilag: Opfølgningsnotat fra HE Midt til DRRLV 10.dec.  




