
Kommentarer til Inspektorrapport efter besøg i Akutafdelingen, Regionshospitalet 

Horsens, 17. december 2013  

v./Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Nikolaj Raaber og ledende overlæge Ove Gaardboe - 240214 

 

Generelt 

Overordnede forbedrings tiltag i Akutafdelingen: 

Der er nu lavet instruks for vejledersamtaler og klinisk vejledning, der bliver publiceret som e-dok 

dokument (Region Midts elektroniske system for retningslinjer).  

Alle vejledere er orienteret om instruks, ligesom alle uddannelsessøgende informeres ved ansættelse. 

Hjælpeskemaer til vejledersamtaler og SKO bliver lagt ud som e-dok dokumenter for Akutafdelingen. 

Supervisionen ved egne seniore læger bliver døgndækkende pr. 1. maj 2014 – og samtidig lettes 

arbejdspresset på nattevagterne. 

 

Replik på Sundhedsstyrelsens kommentarer til inspektorrapporten: 

”Bedømt på de 16 uddannelsestemaer er videreuddannelse imidlertid forringet. I 2011 vurderede 

rapporten 4 temaer til ”Behov for forbedringer” eller ”Utilstrækkelig”. Aktuelt bedømmes 10 ud af 16 

temaer nu til ”Behov for forbedringer” (9) eller ”Utilstrækkelig” (1), og afdelingen og inspektorerne har i 

den forbindelse aftalt 5 indsatsområder med en tidshorisont på 3 – 12 måneder.” 

Inspektorrapporten kan læses sådan, men konklusionen er ikke rigtig. 

Det vil vi forsøge at illustrere med nedenstående tabel: 

2011 

 

2013 

Ingen fik lavet skriftlig uddannelsesplan Alle får lavet skriftlig uddannelsesplan 

Der var ingen egentlig morgenkonference Vi har en egentlig morgenkonference alle hverdage 

Der var ingen formaliseret undervisning Der er planlagt formaliseret undervisning alle ugens 

hverdage internt i afdelingen suppleret med 

eksterne undervisere 

Der var ingen UKYL Der er en UKYL 

Der var ingen 360° evaluering Alle tilbydes 360° evaluering 

Der var ingen formaliseret ortopædkirurgisk 

undervisning 

Der er ugentlig formaliseret ortopædkirurgisk 

undervisning samt en mere indgående 

undervisningsseance én gang om måneden 

Ingen blev tilbudt supervision efter nattevagt Der bliver tilbudt supervision af KBU-lægen efter 

nattevagt 

Der var ingen simulationstræning Der er simulationstræning til alle forvagter 

anenie
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(herunder KBU-lægerne) og almen medicinske HU-

læger i afdelingen 

Der var udelukkende supervision af medicinsk 

mellemvagt af KBU nattevagten fra kl. 20 

Der er fortsat supervision af medicinsk mellemvagt 

af KBU nattevagten, men nu først fra kl. 23 

Der var speciallægedækning i akutafdeling til kl. 20 Der er speciallægedækning til kl. 23 

Der blev kørt transporter Uændret 

Ingen speciallæger læger havde været på 

vejlederkursus 

Tre speciallæger har været på vejlederkursus 

Der var ingen forskningsansvarlig overlæge Der er en forskningsansvarlig overlæge 

 

Det er afdelingens opfattelse, at den primære negative ændring er et stigende arbejdspres i nattevagten. 

Der har i Akutafdelingen været et konstant svagt stigende patientindtag, hvilket er blevet mødt af 

forskellige opnormeringer, men præcist i nattevagten føler forvagterne/KBU-lægerne et betydeligt 

arbejdspres og dårligere adgang til supervision. Pr. 1. maj indføres speciallægedækning døgnet rundt i 

afdelingen, hvilket forventes at ændre forvagternes oplevelse af nattevagten radikalt.  

At der så er områder der kan forbedres er selvsagt.  En del er allerede sket, og en del arbejdes der på. 

Men overordnet at konkludere, at der generelt er tale om en forværring, er forkert. 

Sidst i dokumentet er beskrevet afdelingens plan i forhold til de 5 indsatsområder udpeget af 

inspektorerne. 

 

Kommentarer til de enkelte punkter, hvor der er scoret 2 eller mindre. 

Kommunikator: 

I instruks for vejledning er angivet, at der skal foretages struktureret journalgennemgang samt struktureret 

klinisk observation af journal optagelse. 

Kommunikationen vurderes desuden løbende af de kliniske vejledere. Kompetencen evalueres ved 360° 

evaluering, hvilket er nyt i forhold til 2011. 

 

Samarbejder: 

Der er i inspektorrapporten ikke angivet nogen specifikke anker her, tværtimod.  

Trods det er der angivet behov for forbedringer.   

Der er i det daglige et meget tæt samarbejde lægerne imellem og mellem læger og sygplejersker.  

Vi vurderer selv læringen forbundet med det daglige kliniske arbejde som særdeles god, hvilket vi også 

hører fra uddannelseslægerne.  

Der er ikke nogen formel undervisning i, hvordan man samarbejder. 



Kompetencen vurderes løbende af de kliniske vejledere. Kompetencen evalueres ved 360° evaluering, 

hvilket ikke skete i 2011. 

 

Sundhedsfremmer: 

Læring i rollen som sundhedsfremmer er begrænset i Akutafdelingen qua arbejdsopgaverne i afdelingen. 

KBU forløbet har en anden del i enten psykiatri eller almen praksis.  

Hidtil har praksis været, at denne kompetence ikke er blevet godkendt i logbogen i forbindelse med 

opholdet i Akutafdelingen, men har skullet varetages i psykiatrien eller almen praksis. 

 

Akademiker: 

Der er allerede nu strammet op om afholdelse af den formelle undervisning i afdelingen. 

En af afdelingens overlæger, der er til stede ved morgenkonference stort set dagligt, vil agere tovholder for 

dette. 

Dette er en kontinuerlig opgave, der påhviler de seniore læger i afdelingen, men også de 

uddannelsessøgende læger selv, når rammerne er etablerede, hvilket de har været længe.  

Kontor faciliteter til reservelæger.  Kan ikke etableres på nuværende tidspunkt for forvagterne. Frem mod 

større ombygning af hospitalet og herunder Akutafdelingen vil der dog ske en lille forbedring i løbet af 

2014. Både for overlæger/afdelingslæger og HU-læger/forvagter. 

 

Professionel: 

Supervision.  Det er et krav, at KBU-lægen fremlægger alle patienter, der modtages, for en senior læge. Alle 

patientforløb, som KBU-lægen er involveret i, er således superviseret af en seniorlæge. Derudover tilbydes 

afgående nattevagt supervision efter endt vagt med gennemgang af journal(er). Der er således i afdelingens 

struktur indlejret supervision, som alle modtager dagligt. 

Struktur. Der er ikke en nogen instruks for strukturen i den enkelte supervision. Som udgangspunkt 

tilpasses formen situationen. For at bedre strukturen har det længe være planlagt, at flere afdelingens 

speciallæger skulle på vejleder kursus. Disse kurser er imidlertid blevet aflyst af kursusudbyder. Så snart 

vejlederkurser på ny udbydes, vil flere af afdelingens læger deltage. Der er endnu ikke udbudt 

vejlederkurser for speciallæger i 2014. 

Krav til vejleder. Etablering af instruks for vejledning og vejledersamtaler vil forhåbentlig være med til at 

lette dette. 

 



Forskning: 

Der bør i bedømmelsen tages hensyn til, hvilke typer uddannelsessøgende læger, en afdeling har, og hvilke 

kompetencer den uddannelsessøgende skal opnå inden for området - jævnfør målbeskrivelse i det 

pågældende uddannelsesområde/speciale.  

I KBU uddannelsen er det i målbeskrivelsen anført, at den uddannelsessøgende skal have en akademisk 

tilgang til vidensøgning og videndeling - og skal superviseres i vidensøgning. Det er beskrevet, at den 

uddannelsessøgende skal søge viden med relevans for det kliniske arbejde og forholde sig kritisk til kilder. 

Den uddannelsessøgende skal undervise kollegaer og andre personalegrupper. Der er ikke anført noget om 

deltagelse i forskning. 

I HU i almen medicin indeholder målbeskrivelsen et forskningstræningsmodul på 20 dage, der er placeret 

andetsteds i uddannelsen og ikke i de 6 måneder, den uddannelsessøgende er ansat i akutafdelingen. Her 

er der fokus på opnåelse af andre kompetencer. Den uddannelsessøgende skal ligesom i KBU uddannelsen 

have en akademisk tilgang til vidensøgning. 

Det er vores vurdering, at kompetencen er tilstrækkelig ud fra sammensætningen af de 

uddannelsessøgende, der er i afdelingen, og de krav der stilles til uddannelserne. 

Der er anført i inspektorrapporten, at hverken KBU-læger eller HU-læger er interesserede i at forske i 

afdelingen.  

Det er ikke helt korrekt. Vi forsøger naturligvis at stimulere til relevant forskningsmæssig aktivitet.  Aktuelt 

pågår et større studie ved en tidligere KBU-læge (som blev påbegyndt under ansættelse i afdeling). Der er 

indsendt en kasuistik af tidligere KBU-læge indenfor den sidste måned, og aktuelt er en forvagt i 

uklassificeret stilling i gang med at udfærdige en kasuistik. 

Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge. 

 

Undervisning og konferencernes læringsværdi: 

Der er fra ledelsens side strammet op omkring kravene til gennemførelse af morgenundervisningen 

forestået af afdelingens læger i form af dagens case og andet relevant emne.  Se punktet akademiker. 

Derudover er der (også ved inspektorbesøget) ekstern undervisning i form af fællesundervisning med 

medicinsk afdeling hver fredag, undervisning i Akutafdelingen ved farmaceut  1. onsdag i måneden, ved 

ortopædkirurg 3. torsdag i måneden samt ortopædkirurgisk hands-on microteaching hver tirsdag. 

Der er planlagt undervisning alle ugens hverdage. 

KBU-lægerne deltager desuden i simulationstræning mhp. modtagelse af den akut svært syge medicinske 

patient. 



Gennem et års tid er alle læger i afdelingen blevet tilbudt kursus i point-of-care klinisk 

ultralydsundersøgelse (FATE, FAST, PUGVA og akut abdominal ultralydsundersøgelse), der afsluttes med 

certificering ved CECLUS. 

Lærings og kompetencevurdering: 

Se kommentarer under professionel og generelt. 

 

Arbejdstilrettelæggelse: 

Aften/nat. Supervisionen i aften- natte timerne har været begrænset grundet den hidtidige organisering-

/bemandingssituation. Med indførelse af døgndækket speciallægevagt i Akutafdelingen pr. 1. maj 2014 vil 

den natlige supervision bedres markant. 

Transporter. På Regionshospitalet Horsens indgår Akutafdelingens forvagter som en del af organisationen 

for lægeledsagede transporter. Det anser afdelingsledelsen for at være inden for en fornuftig planlægning 

af de uddannelsessøgende lægers samlede oplæring. Der indgår jo også et transportkursus som en del af 

den formelle KBU-uddannelse.  

Transporter kørt af Akutafdelingens forvagter skal naturligvis ikke overstige lægens kompetencer og i øvrigt 

være indicerede.  

Fra 1. maj 2014 vil det gælde, at alle transporter skal være aftalt med speciallægevagten i Akutafdelingen, 

hvilket aktuelt ikke sker i alle tilfælde. Hermed sikres, at indikation og krav til kompetence altid vil blive 

vurderet af afdelingens egne seniore læger. 

 

Plan for forbedring i hht. aftale mellem inspektorer og afdeling 

Nr Indsatsområde Indsats Tidshorisont 

1 Reduktion i antal transporter Ovenstående vil sikre, at antal og art 

af transporter svarer til aftalerne på 

hospitalet og dermed også 

uddannelseslægens kompetencer 

Pågår - senest pr. 1. maj 

2014 

2 Øget uddannelsesværdi af 

vagten 

Der bliver indført døgndækket 

speciallægevagt i Akutafdelingen pr. 1. 

maj 2014 

Maj 2014 

3 Struktur i vejledning 1. Der er udfærdiget instruks 

mhp. bedring af dette. Lægges 

ud som dokument i e-dok 

2. Alle nyansatte gøres 

opmærksom på denne 

vejledning ved starten på 

ansættelse 

3. Der er afholdt fælles 

morgenundervisning 

Er sket 



angående dette 

4. Den nye retningslinje er 

fremsendt til alle læger i 

afdelingen 

5. Alle vejledere vil blive tilbudt 

vejlederkursus, så snart de 

udbydes 

4 Bedre udnyttelse af 

morgenkonferencer 

1. Tidpunktet har hele tiden 

været fredet 

2. Senior læge (der er til stede 

hver dag) er tildelt rolle som 

tovholder for at sikre 

gennemførelse af 

morgenundervisningens 

elementer 

3. Morgenkonferencen udvidet 

med 5 min. for at sikre, at det 

planlagte kan nås 

Er sket 

5 Vejlederkurser Så snart der udbydes kurser, vil alle, 

der ikke allerede har vejlederkursus, 

blive sendt på kursus 

Uvist 

 




