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Til hospitalsledelsen og afdelingsledelsen urologisk afdeling, RH Viborg. 

 

Baggrund for henvendelse: 

 

Urologisk afdeling RH Viborg havde d. 16/3-2015 inspektorbesøg, hvor der er udarbejdet en 

kritisk rapport. Ligeledes har Sundhedsstyrelsen kommenteret på denne rapport og kommet med 

krav til indsatsområder. 

 

Efter inspektorbesøget blev der d. 15/4-2015 udsendt et brev fra gruppen af yngre læger til 

afdelingsledelsen og specialets PKL, hvor vi udtrykker vores bekymringer over 

uddannelsessituationen. 

 

Der er blevet udarbejdet en handleplan i fællesskab af afdelings- og hospitalsledelsen RH Viborg. 

Denne handleplan blev sendt til yngre læger d. 6/5-2015 efter yngre læger selv havde henvendt 

sig. 

 

Handleplanen tager udgangspunkt i de kritiske punkter beskrevet i inspektorrapporten. 

 

Gruppen af yngre læger har følgende kommentarer til punkterne i handleplanen: 

 

Ad 1. - Introduktionsprogrammet: 

 

Materialet er ved at blive udarbejdet. 

Tidsfristen er endnu ikke udløbet og yngre læger kan derfor ikke evaluere på nuværende 

tidspunkt. 
 

Ad 2. - Supervision: 

 

3 af afdelingens HU-læger flyttes 3-4 måneder før tid, så der skabes bedre balance imellem 

antallet af uddannelseslæger og speciallæger, der kommer dog inden for få måneder yderligere 4 

HU-læger til afdelingen. Man vil afhjælpe denne problematik ved at ansætte nye speciallæger i 

afdelingen. Pr. 14.5.15 er der endnu ikke genopslået nye stillinger (www.sundhedsjob.dk). 
Afdelingen har i en årrække haft ubesatte overlægestillinger. Med de forringelser, som afdelingen 

går i møde i form af tab af nefrektomier og PNL, er rekrutteringen yderligere vanskeliggjort. 

 

Ved inspektorbesøget bestod afdelingen af en ledende overlæge, 2 overlæger, hvoraf den ene er 

Uddannelsesansvarligoverlæge (UAO) samt en afdelingslæge. 

Den manglende supervision har været en gennemgående problematik gennem længere tid, hvilket  

afspejles i de tidligere evalueringsrapporter. 

 

Inspektorrapporten beskriver 2 speciallæger, som reelt kan varetage supervisionsopgaven. 

Handleplanen korrigerer dette til 4 speciallæger samt en dag med en pensioneret overlæge. Den 

pensionerede overlæge deltager ikke i afdelingens arbejde, men har et fuldt ambulatorium hver 

torsdag. Han deltager således på ingen måde i videreuddannelsen eller supervision af de yngre 

læger. 

Den UAO stopper helt i afdelingen pr. 1/7-2015 hvilket betyder at der vil være mindre tid til at 

varetage en struktureret supervision og uddannelse af afdelingens HU-læger og dermed forværres 

uddannelsessituationen yderligere, da der kun resterer 3 speciallæger. 
 

 

Ad 3. - Tid til den UAO. 
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Den afgående UAO har i den grad været presset tidsmæssigt. Han har mange dage varetaget alt 

supervision på operationsgangen, mange telefoniske konferencer med yngre læger, visitation, 

været ansvarlig for ESWL foruden sit eget kliniske arbejde. 

Der mangler speciallæger i afdelingen, og han har været presset i en sådan grad, at flere yngre 

læger internt har udtrykt bekymring over hans stressede arbejdsforhold. 
Han har været UAO i lidt over et år, og i den tid har afdelingen fået et løft rent 

supervisionsmæssigt. Tidligere var de yngre læger meget lidt på operationsgangen. 

Vi fik lov til at lave det vi kunne, men ikke lære nye indgreb. Dette har han ændret markant. Han 

sørger for der er yngre læger sat på til alle operationer. 
Men da vi er så mange uddannelsessøgende læger til få operationer, får vi stadigvæk ikke det 

store volumen, men han har gjort det optimalt ud fra de givne omstændigheder. 
 

Handleplanens løsning på ovenstående problematik har været udskiftning af UAO. Vi er kun 

bekendt med at den tidl. UAO har opsagt sin stilling i afdelingen pr 1/7 2015, men stoppede efter 

eget valg som UAO pr 1/5 2015. 
 
De to speciallæger, som kunne komme i betragtning til jobbet har ikke vejlederkursus. 

Det er meldt ud, at den nye UAO skal have en dag afsat til uddannelsesarbejde. Rent praktisk vil 

det betyde han bliver taget mere væk fra klinikken, og derved mindre tid til supervision. 
 

Vi finder diskrepans imellem inspektorrapporten og handleplanen, da handleplanen fremstiller den 

afgående UAO som ansvarlig for de uddannelsesmæssige mangler. Han har haft meget vanskelige 

betingelser, og vi kan ikke se, en ny UAO, som får endnu sværere betingelser, kan gøre det bedre. 

 

De yngre læger er ikke bekendt med at der foreligger et nyligt uddannelsesprogram for 

afdelingens uddannelsessøgende læger. Det seneste uddannelsesprogram fra 2004 kan findes på 

www.videreuddannelsen-nord.dk. Dette afspejler på ingen måde de aktuelle forhold på afdelingen. 
 

 

Ad 4. - arbejdstilrettelæggelse. 

 

Ugeplanen kommer nu torsdag eller fredag forinden. Den laves ud fra hvilke læger, der er til 

rådighed. Der tages ikke højde for hvilke kompetencer den enkelte HU-læge har. Ligeledes 

planlægges der ikke fokusområder, så man i en periode mest foretager samme type operationer. 
Vi oplever desværre store problemer i det daglige, da der ofte er behov for akutte ændringer i det 

daglige. Det kan være en operation, som ikke er som forventet. Vi har da brug for at skifte 

supervisor under indgrebet, da alle speciallæger ikke varetager alle operationer. Der skal så kaldes 

en anden til stuen, som i forvejen har en anden funktion. Dette kræver akutte omrokeringer 

blandt speciallægerne, og dermed unødigt forlængelse af operationstid. Vi har endda oplevet at 

afbryde operationer pga. manglende hjælp og vi frygter kun at denne tendens bliver hyppigere. 
 

Vi stiller spørgsmålstegn ved hvordan bookingsekretariatet skal kunne planlægge den 

efterfølgende uges operations- og ambulatorieprogram med differentieret hensynstagen til den 

enkeltes uddannelsesniveau når ugeplanen først forelægger torsdag eftermiddag ugen forinden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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Ad 5. - professionel omgangstone. 

 

Er bedret i det daglige til konferencer.   
 
Ad. - Særligt om forskning og undervisning. 
 
Der er flere yngre læger i afdelingen der er eller har været forskningsaktive. Det må understreges 

at der udelukkende er tale om forskning der IKKE involverer Urologisk afd. U, Viborg. Ingen af de 

Yngre læger er bekendt med hvilken forskningsaktivitet der foregår på afdelingen. 
 

 

Afsluttende kommentar: 
 

Ud fra ovenstående betragtninger mener yngre lægegruppen ikke, at handleplanen lever op til de 

forventninger og krav, som der er angivet I inspektorrapporten. Vi finder det endvidere 

beklageligt, at yngre læger ikke er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af 

handlingsplanen. 
 

Vi finder desværre handleplanen urealistisk, da løsningen er ansættelse af flere speciallæger. Det 

har som nævnt ikke være muligt at ansætte kvalificerede speciallæger i afdelingen i en årrække. 

Fremadrettet vil der være endnu mindre mulighed for supervision. Vi er stærkt bekymrede for den 

nuværende situation og hvilke konsekvenser dette vil have på vores uddannelse og fremtidig 

karrierer. 
 

Den nye UAO skal først på vejlederkursus inden han vil kunne varetage funktionen. De store 

uddannelsesmæssige udfordringer i afdelingen løses ikke ved en udskiftning, men tilføring af flere 

speciallægeressourcer. 
 

Det kommer helt sikkert til at gå ud over specialet. Fire tidligere kolleger har inden for de sidste 

par år fravalgt urologien pga. forholdene i Viborg. Vi frygter flere fravælger det, hvilket vil skade 

specialet. 
Vi bliver dårligere uddannet, dvs. vi opnår ikke målbeskrivelsens kompetencer. Det giver øget pres 

på de afdelinger, som skal ansætte os, da de skal bruge tid på at oplære os tilstrækkeligt. 

 

Vi frygter at vores faglige stolthed og lægefaglige ansvar over for patienterne bliver 

kompromitteret på grund af manglende supervision og dermed dårlig uddannelse. 

 

 

 

 

På vegne af yngre læger urologisk afdeling, RH Viborg. 
 




