
Udtalelse om uddannelsessituationen på urologisk afdelingen, HEM 
 
Inspektorrapporten fra foråret 2015 afdækkede nogle områder med stærkt kritisable forhold. 
Der var 7 temaer hvor der var behov for forbedring og 9 temaer bedømt som ikke 
tilstrækkelig. Der blev beskrevet 5 indsatsområder. Forholdene blev drøftet på rådets møde 
21/5 2015 og der blev lagt op til status på følgende møde. På rådets møde 17/9 blev 
informeret om at det gik rigtig fint fremad, og drøftelsen udskudt til 10/12. 
 
Der er sket fremskridt indenfor alle 16 temaer. Den dårlige stemning er forsvundet. Takket 
være en enorm og helhjertet indsats ydet af de uddannelsessøgende læger, afdelingsledelse, 
UAO, UKYL, UKO og hospitalsledelsen er der sket en imponerende forbedring af uddannelsen.. 
Der er således nu fuldt ud acceptable forhold for uddannelsen af introlæger og 
hoveduddannelseslæger i fase 1.  Afdelingen og hospitalet fortjener stor ros for dette. 
 
Det er dog også min vurdering, at man aktuelt ikke kan yde den supervision og vejledning, der 
er nødvendig for uddannelse af de to hoveduddannelseslæger i fase 3. Der er behov for, at der 
straks skabes bedre rammer for deres uddannelse.  
 
Afdelingen yder en imponerende indsats når det gælder produktion og overholdelse af 
kræftpakker. Afdelingen yder døgnberedskab i urologi med to vagtlag. Dette ydes med kun 3 
speciallæger (to overlæger og en afdelingslæge). I de rammer er det svært at skabe plads til 
mere (men nødvendig) supervision og vejledning til de to hoveduddannelseslæger i fase 3. 
Hvis disse rammer ikke kan sikres i afdelingen bør de to læger straks eller snarest overflyttes 
til andre urologiske afdelinger, hvor man kan tilbyde den nødvendige uddannelse.  
Derudover foreslås ingen ændringer. Afdelingen har en plan for at skaffe flere speciallæger 
hvilket vil kunne løse problemerne på sigt. Afdelingen modtager først 1/9 2016 den næste 
hoveduddannelseslæge i fase 3.  
 
Som PKL håber jeg rådet vil medvirke til at skabe forhold, der sikrer uddannelsen af de to 
nuværende hoveduddannelseslæger i fase 3.  
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