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En proaktiv Inspektorordning 
  
• Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har 

behov  
 

• En styrket indsats over for uddannelsesafdelinger med 
behov 
 

• Gode uddannelsesafdelinger har ikke behov for 
rutinebesøg 
 

• Øget samarbejde med regionerne - RRLV 
– PKL/PUF 
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Risikostyring af inspektorordningen 
• Handlingsplanens centrale tema er risikostyring 

 
• Afdelingens behov for inspektorbesøg besluttes 

af SST ud fra inspektorernes vurdering af 
uddannelseskvaliteten 

  
• 3 spor: Rød, gul eller grøn  

– Rød: Kritisk rapport, genbesøg inden 1 år 
– Gul: Utilfredsstillende rapport, genbesøg efter 1-3 år 
– Grøn: Behov for besøg kan afgøres ud fra en 

selvevaluering   



Ændringer og justeringer  

• En stor del af opgaverne i handlingsplanen er 
Sundhedsstyrelsens 
• Enkelte opgaver hos andre aktører, primært…  

RRLV 
  

• Tidsrammerne markerer hvornår indsatsen er 
implementeret 

 

• Den nye vejledningen indeholder mange af ændringerne 
– Det udarbejdes evt. også en manual for inspektorordningen 



1. Planlægning af besøg 
• Behov inspektorbesøg 

– Præciseringer af kriterier for risikovurdering – rød, gul og 
grøn  

– Håndtering af klager og henvendelser 
– Beskrivelse af procedurer 
   

• Kvalitetssikringssystemer  
– Evaluer.dk –  
– mulighed for adgang? 
 

 
• Justering af skabelon til rapport og selvevaluering  

 

 
 

RRLV 



2. Anvendelse af PKL 

• PKL(PUF) inddrages ved uddannelsesafdelinger i 
det gule og røde spor 

– PKL fungerer som konsulent i uddannelsesafdelingen 

– PKL kan evt. deltage ved det efterfølgende 
inspektorbesøg i afdelingen 

 RRLV 



3. Vurdering af besøgets omfang 
Besøge afdelinger med egen ledelse (organisatorisk enhed) 
men… 
 
• Øget fleksibilitet så besøget så vidt muligt tilpasses 

inspektorernes og uddannelsesafdelingens ønsker 
  
• Ved centre er det vigtigt at (center)ledelsen også deltager i 

besøg 
  
• Ved store afdelinger gennemføres inspektorbesøget samlet  

 
• Alle akutmodtagelser skal have inspektorbesøg 

– Evalueres efter 2 år  

 

RRLV 



4. Håndtering af kritiske rapporter 

Faste rammer og deadlines skal aftales med 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

• SST udarbejder hurtigt en kommentar 

• Uddannelsesafdelingen skal indsende (SST) en 
handlingsplan, der imødekommer de beskrevne 
problemer 

 
– PKL involveres så hurtigt som muligt 

– SST informeres om, hvilken PKL der tilknyttes 
afdelingen  

 

 

 

RRLV 



5. Inspektorer og rapport 

• Den anden inspektor kan komme fra andet speciale 

• Temaer skal justeres  

– lægeroller  

– Kompetencevurderingsmetoder 

– Kalibrering af inspektorer 

• Indsatsområder skal relateres til den øvrige rapport 

• Prosadelen kan deles op 

• Mere ensartede kommentarer fra SST  



6. Sygehusledelsernes deltagelse i 
besøg 

• Regionerne skal generelt understøtte 
ledelsernes deltagelse i inspektorbesøg 

 

• Ledelserne informeres løbende af SST ved 
kritiske rapporter 

 

 

RRLV 



7. Inspektorkurser 

• Øget fokus på (ensartet) rapportskrivning 

 

• Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse 
blandt inspektorer efter 2 gennemførte 
inspektorbesøg 

– Giver kurset de rette kompetencer? 

– Føler inspektorerne sig rustet til opgaven? 

– Hvad mangler kurset?    

 



8. Rekruttering af inspektorer 

• Juniorinspektorer fortsætter som ”almindelig” 
inspektor 

• SST kontakter selskaberne  

– SST udarbejde årligt en besøgsoversigt 

• Inspektoropgaven skal være en naturlig del af 
afdelingernes kvalitetsarbejde 

 

• Ved meddelelse om speciallægeanerkendelse 
informeres om muligheden for at være inspektor 

 

DR, RRLV 



9. Udbygning af Inspektorordningens  
IT-system 

• Det eksisterende IT-system udbygges så der gives 
ekstern adgang 

 

• Følgende data skal kunne trækkes ud: 
– Temascoring 

• gennemsnit  

– Næste besøg – rød, gul eller grøn 

– Region 

– Speciale 

– Afdeling 



10. Ressourceforbrug 

• Der mangler viden inspektorernes faktiske 
tidsforbrug 

– Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse som 
skal  belyse inspektorernes fravær fra egen afdeling 

– Der ønskes viden ikke kontrol! 

 



11. Kvalitetssikring af almen praksis 

Kvalitetssikringen af videreuddannelsen i almen praksis 
skal belyses  
• Der nedsættes en arbejdsgruppe med 

kommissorium under NRLV 
  
• Formålet er at udarbejde begrundede anbefalinger 

til en eventuel ny kvalitetssikringsordning for 
videreuddannelsen i almen praksis, herunder belyse 
eventuelt behov, omfang, organisation, forankring og 
styring, ansvarsområder, besøgsgennemførelse og 
konsekvens. 




