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Mødedeltagere:  

• Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen 
• Oversygeplejerske Helle Skytte 
• Ledende overlæge Tamás Barsi 
• Uddannelseskoordinerende overlæge Franz von Jessen 
• Uddannelsesansvarlig overlæge Sükrü Oguzkan Topcu 
• PKL Nicolai Spjeldnæs 
• Kontorchef Berit Handberg 
• 1. reservelæge Henning Nielsen (UKYL) 
• 1. reservelæge Jakob Kristian Jakobsen 
• Reservelæge Dagmar Lunden 
• HR-konsulent Dorte Knude (ref.) 

 
Formålet med mødet var at følge op på uddannelsessituationen på 
Urologisk Afdeling, med udgangspunkt i vurderingerne fra de 
tilstedeværende. 
 
Vurderingen fra de yngre læger er, at der er sket markante 
forbedringer, men at der på nogle områder fortsat er udfordringer: 
 

• God mulighed for læringskultur pga. ændringer i mødestruktur 
• Nye muligheder i forhold til konferencer – BDA og MDT – 

positivt at YL har bolden i forhold til læringsværdi 
• Der er velvilje og imødekommenhed i forhold til nye ideer og i 

forhold til at få hjælp 
• Fortsat mangel på speciallæger, hvilket medvirker til stort 

arbejdspres. Rekrutteringsudfordringen gælder såvel i forhold 
til speciallæger som uddannelseslæger 

• Udbuddet af store urologiske opgaver er svækket pga. 
specialeplanen 

• Mailkorrespondance med patienter er en opgave der fylder 
meget 

 
De yngre læger bemærker at ønsket om at lære og lære fra sig er 
vokset, men at de savner rum og tid til uddannelse. 
 
Mener det er bekymrende at en stor del af uddannelsen ligger i 
Viborg pga. begrænset udvalg at opgaver og lav volumen. 
 
 

Den  24. februar 2016

Dorte Trærup Knude

Dorte.knude@midt.rm.dk
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Side 2

Afdelingsledelsen fortæller at der er ubesatte HU-forløb. Fra 1. maj er der 5 
uddannelseslæger (alle HU) og 3 speciallæger (derudover konsulent tilknyttet 2 dage om 
ugen). Som sådan er ratioen i orden. Udfordringen er at produktionen fortsat er høj i forhold til 
den samlede bemanding, på trods af, at der allerede er reduceret.  
 
Der starter yderligere en speciallæge til november.  
 
I forhold til afdelingens opgaveportefølje, så er det korrekt at der er reduceret i forhold til de 
maligne nyrer og derved er en del åbne og laparoskopiske operationer forsvundet. Der tilføres 
stenkirurgi og en bredere vifte af relaterede opgaver. En del af de ambulante besøg er 
erstattet af elektronisk kommunikation via mail. Afdelingsledelsen er i gang med at se på om 
der kan omorganiseres i forhold til opgaven og hvem der inddrages. Dette med henblik på at 
de lægelige kompetencer anvendes bedst muligt. 
 
Hospitalsledelsen genkender billedet af at operationer i relation til kræftkirurgi samles, men 
også at regionsrådet har besluttet, at der skal være urologi på 3 hospitaler i RM. Der forventes 
fremadrettet nogenlunde den opgaveportefølje, der i dag findes i Viborg. 
 
Der er enighed om at der er et generelt rekrutteringsproblem i urologien. 
HE Midt og hospitalsledelsen har et stort ønske om at afdelingen udvikler sig positivt og mener 
fortsat at der vil være en urologisk afdeling ved HEM.  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatets side gives stor anerkendelse for de positive tiltag. 
Der er som udgangspunkt ingen grund til bekymring i forhold til de konkrete fase 3-lægers 
uddannelse, idet de stort set har alle målbeskrevne kompetencer på plads på nuværende 
tidspunkt. Mere langsigtet kan det overvejes om der skal ændres i HU-forløbene. Endvidere 
ligger der en konkret problemstilling i forhold det næste hold af fase 3 HU-læger, der snart 
kommer til afdelingen og som DRRLV vil være opmærksomme på. 
 
PKL gør opmærksom på at afdelingen er gået ned med 3 overlæger, men fortsat høj 
produktion Der er implementeret mange positive tiltag og fase 1 uddannelse kører nu godt. 
Det er PKLs vurdering at der er problemer med hoveduddannelse i fase 3. Primært pga. 
manglende mulighed for speciallægetid og supervision. 
 
PKL mener ikke der kan ikke laves uddannelsesprogram i Viborg, idet uddannelsesudvalget 
ikke vurderer at der kan uddannes fase 3 læger på Urologisk Afdeling. Der henvises til at der 
er indkaldt til en møderække i april med de ledende overlæger, hvor et udkast til ændret 
forløbsstruktur drøftes. PKL henviser til seneste referat (21. december 2015), hvor der dog 
ikke var enighed om dette punkt. 
 
Direkte adspurgt om supervisionsniveau, er svaret fra PKL en halv dag om ugen eller 1 dag 
hver 14. dag. Afdelingsledelsen supplerer med at dette niveau allerede er opfyldt, da de to 
fase 3 læger aktuelt har op til en hel dag om ugen med supervision i gennemsnit.  
 
Det drøftes hvilke operationer der foretages af uddannelseslægerne og hvor ofte. Dette 
fremgår af operationslisterne og ugeskemaer på afdelingen. PKL har ikke set nærmere på 
operationstyper og volumen for de aktuelle fase 3 læger.   
 
UAO fortæller at alle uddannelseslæger nu har regelmæssige, skemalagte vejledersamtaler og 
løbende modtager supervision. UAO laver ugeplan, som drøftes med HN (UKYL) i forhold til 
tilrettelæggelsen af supervision ved OP.  
 
Afdelingen fremhæver generelt patientsikkerhed som første prioritet og ingen vil blive sat til at 
operere uden supervision, uden at have kompetencen. 
  



 

 

Side 3

Konklusionen er fortsat, at der er sket markante ændringer på afdelingen og at de tiltag, der 
blev beskrevet for DRRLV i december er iværksat og fungerer. PKL vurderer imidlertid ikke der 
er basis for fase 3 uddannelse på afdelingen. HE Midt prioriterer urologien meget højt og er 
ikke enig i PKLs vurdering. 
 
Der er ikke på mødet indgået nye aftaler, men der afventes drøftelse i DRRLV. HE Midt 
fremsender en statusopfølgning til DRRLV. Det blev nævnt at statusopfølgningen kan indeholde 
dette referat. 
 
 




