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Introduktion til afdelingen    X 

Uddannelsesprogram    X 

Uddannelsesplan    X 

Medicinsk ekspert - Læring i rollen som 

medicinsk ekspert 
   X 

Kommunikator - Læring i rollen kommunikator    X 

Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder    X 

Leder/ administrator - Læring i rollen som 

leder/administrator 
   X 

Sundhedsfremmer - Læring i rollen som 

sundhedsfremmer 
   X 

Akademiker - Læring i rollen som akademiker    X 

Professionel - Læring i rollen som professionel    X 

Forskning - Uddannelsessøgende lægers 

deltagelse i forskning 
   X 

Undervisning - som afdelingen giver    X 

Konferencernes - læringsværdi    X 

Læring og kompetencevurdering    X 

Arbejdstilrette-læggelse - Tilrettelæggelsen 

tager hensyn til videreuddannelsen af læger 
   X 



Læringsmiljøet på afdelingen    X 

 

 
Særlige initiativer Obligatorisk 360 gr. evaluering af alle uddannelseslæger, 

herunder i-læger, som opleves meget meningsfuld både for 

uddannelseslægerne og det øvrige personale i afdelingen. 

Fuld integration af uddannelsesplanen i det daglige arbejde, 

herunder løbende justering af opgaveportefølje med henblik 

på optimal opfyldelse af kompetencer. 

Uddannelseslægemøder, hvor uddannelseslægerne med 

baggrund i bl.a. refleksionsark drøfter konkrete 

læringssituationer og udbyttet heraf med vejleder som 

facilitator. 

Fremlæggelse af de konkrete uddannelsesplaner for det 

øvrige personale med henblik på at sikre opbakning til 

uddannelsesforpligtelsen. 

Oversigtsskema for samtlige uddannelseslæger, der sikrer 

overblik over vejledersamtaler, uddannelseslægemøder og 

deltagelse i undervisning. 

Materiale til inspiration: 

http://www.regionshospitalet-randers.dk/uddannelse/lage/ 

 

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Ja 

Anbefalet tidshorisont 0 

 

Deltagere 
Sygehus/Centerledelse UKO pva Sygehusledelsen efter aftale med inspektorer 

Speciallæger Alle afdelingens speciallæger (3) 

Uddannelsessøgende læger Alle (h-lægen og afdelingens tidligere i-læge, nu phd 

studerende 

Andre  Sagsbehandlerteamet (daglige vejledere), teamkoordinator 

for teamet, den ledende lægesekretær og 

forskningskoordinatoren 

 



Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Berit Andersen 

Uddannelsesansvarlig overlæge Anita Sørensen 

Inspektor 1 Ann Lyngberg 

Inspektor 2 Ulla Axelsen 

Evt. inspektor 3 Kristine Sarauw Lundsgaard 



 

Konklusion og kommentar til 

besøg  

 

Besøget var velplanlagt fra afdelingens side og velbesøgt af 

afdelingens personale. Alle relevante dokumenter var tilsendt 

forud for besøget, og alle afdelingens læger deltog i 

selvevalueringen og i inspektorbesøget. Efter aftale med 

inspektorerne repræsenterede UKO sygehusledelsen, af hensyn 

til inspektorernes mulighed for at aflægge besøget indenfor 

rimelig tid. 

Samlet set er der tale om en afdeling med et meget højt 

uddannelsesniveau. Alle formelle krav til uddannelsen er opfyldt, 

og der er fuld overensstemmelse mellem selvevalueringen, 

evaluer.dk og inspektorernes indtryk fra besøget. Derudover er 

uddannelsen velintegreret i afdelingens drift og organisering og i 

planlægningen af den enkelte uddannelseslæges 

opgaveportefølje. Afdelingen anvender uddannelsesplanen aktivt 

understøttende i hele uddannelseslægens ansættelse. Afdelingen 

har et godt, trygt og konstruktivt læringsmiljø med fokus på den 

enkeltes løbende udvikling. Der er generelt et godt arbejdsmiljø 

med sparring, respekt og åbenhed på tværs af faggrupper, 

ligesom der opleves en betydelig ledelsesopbakning til 

uddannelse. 

De uddannelsessøgendes mulighed for at deltage i formel 

undervisning tilgodeses gennem såvel interne som eksterne 

arrangementer, herunder journal club, faglige eftermiddage og 

temadage, endvidere sikres deres egne 

undervisningskompetencer gennem blandt andet undervisning af 

medicinstuderende og andre eksterne oplæg. Desuden afholdes 

årlige 3-timers møder med henblik på at optimere kvalteten af 

uddannelsen. 

Afdelingen huser sygehusets UKO og har derigennem bidraget 

til velstrukturerede og let tilgængelige værktøjer og 

oversigtsskemaer til brug for den lægelige videreuddannelse. 

Der foreligger et generisk 360 gr. evalueringsskema, som 

anvendes for samtlige uddannelseslæger. 

Samtlige uddannelsessøgende tilbydes at deltage i forskning i 

arbejdstiden, det kan være et mindre projekt eller et mere 

omfattende projekt, der kan udvikle sig til Ph.d.-projekt. Der er 

gode muligheder for sparring i forbindelse med 

forskningsprojekt ved afdelingens forskningskoordinator.   

Inspektorerne har ikke fundet anledning til at udpege 



indsatsområder. 

 

Status for indsatsområder, hvis 

der tidligere har været besøg 

 

Det var afdelingens første inspektorbesøg. 

 

 

Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1    

2    

3    

4    

5    

 


