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Formål

At beskrive, hvordan vi håndterer modtagelse og opfølgning på Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter i
videreuddannelsessekretariatet.
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Definition af begreber

Inspektorrapport:

Rapport, der beskriver uddannelsesforholdene på en uddannelsesgivende afdeling, vurderet af
Sundhedsstyrelsens inspektorer

 

Om inspektorbesøget:

Uddannelsesgivende afdelinger besøges mindst hvert 4. år
Afdelinger hvor uddannelsen har behov for forbedring besøges oftere
Besøget foretages af minimum to inspektorer
Afdelingen udarbejder på forhånd en selvevalueringsrapport
Inspektorerne gennemfører interviews med relevante faggrupper
Uddannelsesmæssige procedurer og rutiner analyseres
Der udarbejdes en rapport med forslag til indsatsområder
Negative inspektorevalueringer kan få konsekvenser for uddannelsesfunktionen
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Fremgangsmåde

Sundhedsstyrelsen sender inspektorrapportens hovedkonklusioner med link til selve rapporten til bl.a. den
afdeling, rapporten vedrører, samt det videreuddannelsessekretariatet, hvorunder afdelingen hører.

Når en inspektorrapport modtages i videreuddannelsessekretariatet skal følgende personer have rapporten:

1. Den ac-fuldmægtige, der varetager specialet, som rapporten vedrører
2. Den ac-fuldmægtige, der varetager Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)

Nedenfor er skitseret opgaverne i forbindelse med modtagelse af rapporten for den ac-fuldmægtige.

Ad 1. Specialeansvarlig ac-fuldmægtig
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Rapporten læses og sendes til den postgraduate kliniske lektor i specialet:

a. til orientering – hvis rapporten ikke giver anledning til kritik
b. til orientering og opfølgning – hvis rapporten giver anledning til kritik – i denne situation drøfter den ac-

fuldmægtige med PKL, hvorledes der kan ske opfølgning på rapporten. Dette afhænger af kritikkens
omfang. Opfølgningen kan fx være drøftelse med den involverede afdeling eller drøftelse i
uddannelsesudvalget for specialet. Eventuelle kommentarer fra afdelingen skal tilgå PKL i specialet.
Opfølgningen bør koordineres med den opfølgning, der sker i regi af DRRLV.

Ad 2. Ac-fuldmægtig for DRRLV

Rapportens hovedkonklusioner læses og hovedkonklusionerne med link til selve rapporten dagsordenssættes på
førstkommende rådsmøde efter modtagelse af rapporten:

a. til orientering – hvis rapporten ikke giver anledning til kritik
b. til orientering og drøftelse/opfølgning – hvis rapporten giver anledning til kritik – i denne situation sendes

rapporten forinden rådsmødet til afdelings- og hospitalsledelsen med henblik på eventuelle kommentarer til
fremlæggelse for DRRLV eller evt. fremmøde på rådsmødet med henblik på orientering omkring tiltag for at
imødekomme kritikken. Dette afhængigt af kritikkens omfang. Desuden kan PKL inviteres til rådsmødet,
såfremt dette findes relevant. Det Regionale Råd har mulighed for at tage rapporten til efterretning, stille
uddybende spørgsmål, bede om opfølgning, samt evt. overveje om rapporten giver anledning til at fratage
afdelingen godkendelse som uddannelsessted.
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Dokumentation

Rapporterne journaliseres i ESDH på sagen SU-LU Inspektorrapporter 2012-2015. Rapporterne journaliseres af
den sekretær, der er ansvarlig for at modtage post.

Rapporter, der giver anledning til kritik medfører videre dialog omkring opfølgning, jf. ovenstående. Her
journaliseres videre dialog med PKL og den uddannelsesgivende afdeling under den generelle sag i ESDH for
specialet – der oprettes et delforløb, der kaldes inspektorrapporter. Dialog i regi af Det Regionale Råd
journaliseres i ESDH under DRRLV samt under specialets planlægningssag.
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Ansvar

Den sekretær, der er ansvarlig for at modtage post, er ansvarlig for at sende inspektorrapporten til den ac-
fuldmægtige, der varetager specialet samt den ac-fuldmægtige, der er ansvarlig for møder i DRRLV.

Den ac-fuldmægtig, der er ansvarlig for specialet er ansvarlig for opfølgning med PKL og afdeling.

Den ac-fuldmægtig, der er ansvarlig for DRRLV, er ansvarlig for, at rapporten håndteres i relation til møde i
DRRLV.
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Referencer

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om inspektorrapporter:
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx

Sundhedsstyrelsens vejledning for inspektorordningen:
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/EFUA/Inspektorordning/Inspektorordn_vejl4udg.pdf
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