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Kommentarer til udkast til Vejledningen om Inspektorordningen i den lægelige 

videreuddannelse 

 
Tak for muligheden for at indgive høringssvar til udkast til Vejledningen om 

Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse. 

 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord (VUR N) 

ønsker at bevare inspektorordningen, da vi finder, at denne giver værdifulde bidrag i 

vores fælles opgave med at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle den lægelige 

videreuddannelse. Alle inspektorrapporter dagsordenssættes på møder i Rådet, og der er 

stor opmærksomhed herpå i ledelsessystemet.   

 

 

VUR Nord har følgende kommentarer til udkastet til vejledning: 

 

a. Det bør fremgå helt tydeligt hvem der er ansvarlig for inspektorordningen og 

inspektorrapporterne. Hvem er ”ejer” og ”afsender”. Der står at 

”Sundhedsstyrelsen varetager administration af ordningen”. VUR N foreslår derfor 

at der står, at Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for inspektorordningen.  

 

b. Hvad betyder ”Deltagelse i ordningen er obligatorisk”?  

Foreslår i stedet: Det er obligatorisk for uddannelsesstederne at deltage i 

inspektorordningen. 

 

c. Der står, at ”En inspektor er en speciallæge, indstillet af det respektive 

lægevidenskabelige selskab”. Det er uklart, hvem der udpeger inspektorerne. 

Hvem er ansvarlige for inspektorernes virke? Hvem refererer inspektorerne til, når 

de er inspektorer? Hvem sikrer et tilstrækkeligt kompetenceniveau hos 

inspektorerne?  

VUR N foreslår, at det tydeligt fremgår, at SST udpeger inspektorerne og er 

ansvarlige for inspektorernes virke.  

”Besøget gennemføres at 2-3 inspektorer”. Her bør tilføjes at inspektorerne skal 

komme fra forskellige afdelinger og fra en anden region – OG det bør tilføjes at 

mindst 1 af inspektorerne skal være speciallæge – helst en overlæge for sikre en 

tilstrækkelig tyngde i gruppen. 

 

d. Det bør være muligt for en afdeling, at gøre indvendinger mod besøg fra bestemte 

inspektorer 

 

Manie1
Maskinskrevet tekst
Bilag 20.2



 

 

e. Der står at ”afdelinger med utilfredsstillende uddannelsesforhold prioriteres”. Det 

er ikke klart hvordan og på hvilken baggrund sådanne afdelinger identificeres. 

Det bør være tydeligt, hvem der fastsætter rammer og kan revidere dem (det 

berøres i flere punkter, eks. 6. Afrapportering nederst).  Der bør være et 

selvstændigt punkt, eks. placeret ml. de nuværende pkt. 1 og 2 med reference til 

det nuværende punkt 8. 

Hvis sætningen bevares, bør der uanset hvad være et punktum foran ”afdelinger”. 

Den nuværende formulering er mindre læsevenlig. 

 

f. Det her forekommer internt formuleret: ”På afdelinger, hvor Sundhedsstyrelsen 

har vurderet, at uddannelsen er tilfredsstillende, kan der følges op med en senere 

selvevaluering uden efterfølgende besøg.”  

Forslag til ændret indledning: ” På afdelinger, hvor Sundhedsstyrelsens 

inspektorer har vurderet…”  

Bør der under samme punkt ligeledes være en henvisning til notat vedr. 

inspektorordningen (”rød-, gul-, grøn-papiret”)? 

 

g. Af vejledningen fremgår, at ”Sundhedsstyrelsen offentliggør inspektorrapporter”. 

VUR N foreslår at det tydeligt fremgår, at SST er afsender af inspektorrapporterne 

- og at SST dermed står inde for indholdet af rapporterne.  

 

h. Pkt. 6 Afrapportering og pkt. 7 Opfølgning på inspektorrapport 

Det er uklart hvordan forretningsgangen er – som teksten er nu, virker det som 

om, det kun er ved kritisable forhold Sundhedsstyrelsen retter henvendelse 

til videreuddannelsesregion, sygehusledelse og afdeling. Det bør være normal 

procedure, at afdelingen / hospitalsledelsen /videreuddannelsesregionen får 

besked om inspektorrapport inden denne offentliggøres – uanset hvordan 

rapporten ser ud og ikke kun ved kritisable forhold. Det bør også være muligt for 

afdelingen*/hospitalet at kommentere inden rapporten offentliggøres, så 

kommentarer kan offentliggøres samtidig med at rapporten offentliggøres. 

 

i. Følgegruppen: Det bør præciseres hvor længe man er udpeget til følgegruppen 

 

j. Endelig savnes der en præcisering af, hvordan man evaluerer inspektorernes 

indsats, herunder om den uddannelse disse tilbydes er tilstrækkelig. 

 

k. Der bør udarbejdes en opdateret manual til inspektorerne i stil med den 

nuværende manual 

 

l. Generelt savnes der flere steder uddybende beskrivelser. Et relevant spørgsmål er 

derfor; hvor ”resten” beskrives? (eksempelvis opdeling i rød-gul-grøn, 

samarbejdsaftaler, kommissorium for følgegruppe) 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Berit Bjerre Handberg 

Sekretariatschef 

Videreuddannelsessekretariat Nord 

 




