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Der henvises til "Aftale mellem inspektorer og afdelingen" og i paren-
tes aftalen fra 2006. 
 
Ad. 1 Struktur og sammenhæng i det individuelle uddannel-
sesforløb 
(Strukturering af introduktionslægeuddannelsen.) 
I det nye uddannelsesprogram for introduktionslægeuddannelsen., 
som ligger i Videreuddannelsessekretariatet til godkendelse, er der 
skrevet tidsperioder for de forskellige funktioner ind i programmet. 
Godkendelsen er udsat i Regionen, fordi man afventer den nye mål-
beskrivelse for introduktionslægeuddannelsen. 
Det skal dog bemærkes, at i perioder med vakancer også blandt ud-
dannelseslægerne, kan fastholdelse/implementering af funktionstider 
være svære at overholde. 
I perioden 2006-2014 har der faktisk i flere omgange været vakan-
cer/ubesatte forløb blandt uddannelsesstillingerne. 
 
Ad. 2 Supervision 
(Supervision) 
Afdelingen er i gang med at implementere brugen af audit i form af 
Dansk Radiologisk Selskabs "Radiologisk kompetencevurdering mini 
IPXOSATS "  
 
Ad 3. Intern undervisning 
(Intern undervisning) 
Den interne lægeundervisning er en af uddannelseskoordinerende 
yngre læges (UKYL) opgaver. Det skal dog bemærkes, at op til in-
spektorbesøget i 2014 var afdelingen præget af en del vakancer i ud-
dannelsesstillingerne, hvorfor yngre lægers fremmøde til undervis-
ningen var begrænset. 
Der er arbejde i gang med at fastlægge en tilbagevendende under-
visningsplan. 
 
Ad. 4. Arbejdstilrettelæggelse 
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Vedrørende udtynding af vagtbelastningen, er dette meget vanskeligt 
på en afdeling præget af næsten konstant speciallægevakancer og 
varierende vakancer blandt de uddannelsessøgende. 
Den fremtidige vagtstruktur er for øjeblikket usikker pga spareplaner 
i regionerne. Der kan dog formodes nedsat vagtbelastning specielt for 
de uddannelsessøgende læger. 
 
Ad 5. Introduktionsprogram 
(Uddannelsesplaner og introduktionsprogram) 
Afdelingen er i gang med at revidere introduktionsprogrammer for al-
le faggrupper, inklusiv yngre læger. 
 
 
Generelt mener vi på afdelingen, at vi på trods af vilkårerne med va-
kancer på forskellige niveauer, prioritere uddannelsen af vores yngre 
læger i det daglige arbejde. 
 
Det mener jeg også afspejler sig i de evalueringer, som vores uddan-
nelsessøgende læger har givet afdelingen i evaluer.dk. 
Ved sammenligning ses, at vi ligger på nogenlunde samme niveau 
med hele landet, på nær spørgsmålene vedrørende arbejdsbelast-
ning. 
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