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Afdelingen har haft rutinebesøg d. 6. november 2014 og har efter gennemsyn af rapporten indgået 
en 5 punkts aftale med inspektormyndigheden. Sundhedsstyrelsen har herudover udgivet en 
kommentar, hvor i de specielt bifalder fremtidig fokus på de individuelle uddannelsesplaner og på 
etablering af uddannelsesvenlig arbejdstilrettelæggelse. 
De 5 punkter er: 
 

1. Uddannelse af kliniske vejledere. 
En del seniorer læger har ikke gennemgået uddannelse i form af vejlederkursus. 

2. Faglige fora. 
Uddannelse i rollen som kommunikator og akademiker bør styrkes ved at træne i 
fremlæggelse af nationale og internationale guidelines og videnskabelige data i 
specialespecifikke fora. 

3. Uddannelsesplaner. 
Disse skal leve op til formalia bl.a. hvad angår angivelse af obligatoriske kurser. 

4. Forskning. 
Afdelingen anbefales at udpege/ansætte forskningsansvarlige overlæge(r) mhp. 
netværksdannelse med andre forskningsinstitutioner og etablering af f.eks. PhD forløb. 

5. Arbejdstilrettelæggelse. 
Fordelingen af opgaver skal passe bedre med de yngre lægers meget forskellige behov for 
specialetilknytning. 

 
Ad 1. og 3. 
Afdelingens læger uden vejleder kursus er identificeret og hver især utvetydigt af ledelsen opfordret 
til at gennemføre ”Vejlederkurset for Speciallæger” udbudt af center for kompetenceudvikling, 
Region Midt. Da det er en anseelig procentdel af speciallægestaben, er det ikke utænkeligt at det 
kan have betydning for den generelle uddannelseskultur på afdelingen som f.eks. at skabe fokus på 
kompetencevurdering og hvad der er de formelle krav til en uddannelsesplan. 
Siden inspektorbesøget har afdelingen desuden fået en elektronisk platform til håndtering og 
udfærdigelse af uddannelsesplaner. RMUK (Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og 
Kursusregistrering) er indkøbt af Region Midtjylland i 2011 til brug for dokumentation af 
medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og kurser ifm. DDKM. Det er vores hensigt at forfine 
skabelonen til introsamtalen, således at hver uddannelsesforløb (Intro, HU, AP) har deres respektive 
”generelle individuelle uddannelsesplan” liggende i systemet. Det er også en fordel at UAO nu har 
direkte overblik over afholdte og ikke afholdte vejledningssamtaler. 
 
Ad 2. og 4. 
Der er nu taget initiativ til etablering af et "lokalt uddannelsesudvalg" med en 
speciallægerepræsentant fra hvert speciale. Kommissorium er: 

 UAO er formand. Kvartalsmøder.  
 at varetage den specialespecifikke vejledning af YL i de "faglige fokusperioder".  
 at tilrettelægge og koordinere den specialespecifikke undervisning ved de specialespecifikke 

konferencer (som anbefalet i inspektorrapporten).  
 at koordinere forskning (også som anbefalet i rapporten). 
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Ad. 5. 
Uafhængigt af Inspektorrapporten har afdelingen besluttet at sektionere sig i Kardiologi og Medicin 
(gastroenterologi, geriatri, infektionsmedicin, endokrinologi) hvad angår vores konferencestruktur. I 
forlængelse af dette vil vi nu også implementere dette i vagtstruktur og arbejdstilrettelæggelse. På 
denne måde vil alt dagarbejde fremover foregå i den sektion den uddannelsessøgende er allokeret til 
iht. individuelle uddannelsesplan. Kun i aften og nattevagten vil vi fortsætte fællesvagtprincippet. 
Dette er en mandskabsneutral løsning.  
Den nye konferencestruktur åbner også naturligt op for anbefalingen om at styrke fremlæggelse i 
specialespecifikke fora.  
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