
 
Inspektorrapport  
 
SST-id  INSPBES-00002368 

Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afdeling 

Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers 

Besøgsdato 13-06-2018 

 
 
Temaer 
 

Sc
or

e Sæ
rd

el
es

 
pr

ob
le

m
at

is
k 

U
til

st
ræ

kk
el

ig
 

Ti
ls

træ
kk

el
ig

 

Sæ
rd

el
es

 g
od

 

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  

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Ja 

Anbefalet tidshorisont 0 

 
Deltagere 
Sygehus/Centerledelse Sygehus direktør og uddannelseskoordinerende overlæge 

Speciallæger 10 

Uddannelsessøgende læger 14 

Andre   

 
Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Michael Kjeldager Tjørnild 

Uddannelsesansvarlig overlæge Hans Boie 

Inspektor 1 Hans RI Jørgensen 

Inspektor 2 Susanne Mallet 

Evt. inspektor 3  



 

Konklusion og kommentar til 
besøg  

 

Der er tale om et rutinebesøg. Vi møder op til et meget 
velorganiseret inspektorbesøg, hvor der er indkaldt extra læger 
på arbejde mhp. Inspektorbesøget. 

Der er tale om en meget produktiv afdeling, men samtidig med 
meget stort uddannelsesengagement. 

Afdelingens ledende overlæge er lige tiltrådt sin stilling for 2 
måneder siden, men han er velinformeret om de 
uddannelsestiltag der er i afdelingen.  

Overordnet er de yngre læger glade for at arbejde i et trygt og 
positivt uddannelsesmiljø. De fornemmer at der er god 
opbakning og vilje til feed-back, men er ofte udfordret af et 
stort arbejdspres i skadeambulatoriet.  

Afdelingens uddannelse er velorganiseret med opdeling i 
sektorer og man er kommet meget langt med patientansvarlig 
læge-konceptet. 3 ud af ugens 7 dage er der i dagtiden 
supervision ved traumatolog i skadestuen, der er ønske om at 
denne ordning udbredes til de øvrige dage.  

Helhedsindtrykket er en velfungerende afdeling, der arbejder 
seriøst med uddannelse, hvor alle læger bidrager positivt til det 
gode læringsmiljø. 

Man har forsøgt at styrke forskningen i afdelingen med en 
forskningsansvarlig overlæge, og der er betydeligt potentiale for 
at udbygge med en forskningsansvarlig yngre læge samt 
samarbejde med både Århus Universitetshospital og 
tværgående på sygehuset. 

 

Status for indsatsområder, hvis 
der tidligere har været besøg 

 

KBU og Intro: Efterspørger fortsat tandemambulatorier, f.eks. 
skadeambulatoriet og selekterede håndpatienter. 

Intro og hoveduddannelseslæger 

Efterspørger færdighedstræning i arbejdstiden, f.eks. fri til 
simulationstræning med hip-sim 

 

 



Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1 Skadeambulatorier Supervision styrkes 1. august 

2 Adgang til deltagelse i 
ambulatorievirksomhed for 
I-læger 

Tandem ambulatorier med 
selekterede håndpatienter, 
med tanke på at opskrive 
egne patienter til operation. 

6 mrd. 

3 Forskning styrkes 
organisatorisk 

Udpegelse af forsknings 
ansvarlig yngre læge 

1 år 

4 Tværfaglig undervisning af 
stud. Med ér, behandler 
sygeplejersker og KBU 
læger, foretaget af Intro og 
HU læger 

f.eks. 
skadestueundervisning hver 
uge 

6 mrd. 

5    

 

 


