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Status på lægelig videreuddannelse på Billeddiagnostisk afde-

ling, Hospitalsenheden Horsens, november 2015 

 
Baggrund: 
Billeddiagnostisk afdeling på Hospitalsenheden Horsens har historisk 
set været forfordelt med antallet af uddannelsesstillinger i forhold til 
regionens øvrige radiologiske afdelinger. I december 2014 blev et 
forslag fra Administrationen i Region Midtjylland om en ny fordeling 
vedtaget i Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse. Der var i 
rådet nogen bekymring for, om afdelingen kunne løfte uddannelses-
opgaven, og det blev aftalt, at der skulle laves en evaluering af ud-
dannelsen på afdelingen efter et år. 
 
Status: 
Billeddiagnostisk afdeling i Horsens er en travl afdeling med special-
læge mangel, hvilket også har været en af hovedbekymringerne. Ho-
spitalsledelsen og afdelingen har derfor haft stort fokus på kvaliteten 
af speciallægeuddannelsen. 
 
UAO har lavet et stort arbejde med at få systematiseret uddannelsen. 
Der er lavet et forbedret introduktionsprogram og mere systematise-
ret undervisning. Introduktionsuddannelsen i Horsens er opdelt i 4 
moduler, således at de uddannelsessøgende mere systematisk kom-
mer gennem flere modaliteter. Det er indtrykket ved at snakke med 
de uddannelsessøgende, at dette er anderledes end de fleste andre 
steder, og at dette er en fordel ved at være i Horsens. UAO er meget 
opmærksom på uddannelsen af hovedvejlederne, og afdelingen er i 
processen med at få alle vejledere på vejlederkursus for speciallæger. 
UAO har et godt og tillidsfuldt forhold til de uddannelsessøgende. Der 
har i perioden konstant været ansat introduktionslæger. Der har også 
været ansættelsesrunde med ansøgere, hvor der dog ikke blev ansat 
nogen, da de ikke fandtes kvalificerede. Afdelingsledelsen har hen-
vendt sig til Sundhedsstyrelsen med henblik på inspektorbesøg. 
 
Hospitalsledelsen følger løbende med i udviklingen. UKO afholder 
jævnligt møde med UAO og de uddannelsessøgende. Meldingen fra 
disse møder er, at der er en opmærksomhed på speciallægemanglen, 
men at der generelt er en god stemning, og at alle uddannelsessø-
gende opnår de kompetencer de skal og med den relevante progres-
sion. 
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UKO følger løbende med i evaluer.dk. Data herfra er naturligvis på-
virkelige af enkeltpersoner, da det drejer sig små tal. Sammenlignet 
med regionen i øvrigt ligger Billeddiagnostisk afdeling i Horsens på 
samme niveau med andre afdelinger. 
 
Konklusion: 
Vi vurderer, at Billeddiagnostisk af deling, Hospitalsenheden Horsens, 
leverer uddannelse, der lever op til niveauet på andre afdelinger i vi-
dereuddannelsesregionen. Alle uddannelsessøgende har opnået de 
kompetencer, de skal, selv om flere fastansatte speciallæger i afde-
lingen vil være ønskværdigt. 
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