
 
Inspektorrapport  
 
SST-id  INSPBES-00002282 

Afdelingsnavn Kvindesygdomme og fødsler 

Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers 

Besøgsdato 04-12-2018 
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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 -Fortsat flot introduktionsprogram som bliver sendt ud før start 

på afdelingen. 14 dages introduktion til afdelingen, som bliver 

prioriteret højt. Her inklusiv 1 dags oplæring i transvaginal UL 

(kurset oprettet på initiativ af den UAO). 

-Bølgeambulatorium 2 x ugentligt i urogynækologi og 

metroragi 

-Dysplasiambulatorium for de uddannelsessøgende 

-Fødegangskonference x 2 ugentlig med gennemgang af 

forløb og ppmed, hvor YL  

deltager. 

-Rigtig gode forskningsmuligheder 

 

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Ja 

Anbefalet tidshorisont 0 

 
Deltagere 
Sygehus/Centerledelse Lægefaglig direktør og uddannelseskoordinerende overlæge 

Speciallæger 4 speciallæger (1 afd. læge (UKYL), 3. overlæger) 

Uddannelsessøgende læger 3 AP-læger, 3 introlæger og 3 HU-kursister 

Andre  2 Jordemødre (2 koordinerende jordmødre),  2 sygeplejersker 

(afd. sygeplejerske og ambulatoriekoordinerende 

sygeplejerske) 

 
Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Eva K Andersen 

Uddannelsesansvarlig overlæge Susanne Ledertoug 

Inspektor 1 Lene S Sperling 

Inspektor 2 Anne Mette Odgaard Rasmussen 

Evt. inspektor 3 Ida Engberg Jepsen 
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Konklusion og kommentar til 
besøg  

 

De uddannelsessøgende er generelt meget tilfredse med 
uddannelsesmiljøet på afdelingen. En afdeling, og 
uddannelsesansvarlig overlæge, som har stor fokus på 
uddannelse, hvor der er tæt samarbejde imellem forvagter og 
bagvagter. Ved sygdom er speciallægerne gode til at træde til, 
således det ikke er de uddannelsessøgendes planlagte program 
som ryger. God supervision, også i vagterne. 

 

De uddannelsessøgende er glade for introduktionsmaterialet og 
introduktionen som varer 14 dage, inklusiv 1 dags oplæring i 
transvaginal ultralyd. Introduktionen og oplæringen bliver 
prioriteret højt. 

 

Planlagt superviseret ambulatorier 2 gange ugentligt, hvilket 
fungerer godt. De øvrige ambulatoriedage er det nemt 
tilgængeligt at få supervision. 

  

Afdelingen er udfordret af, at der er meget variation i hvor 
mange uddannelseslæger man er de forskellige måneder. Det 
sidste år har antallet af uddannelseslæger vekslet mellem 4 og 12 
pga. barsler mv. Derfor har uddannelseslægerne nogle måneder 
mange vagter. 

 

Nogle af speciallægerne har svært ved at give operationerne fra 
sig, således der står 2 special-/overlæger og opererer sammen. 
Her kunne der være et stort læringspotentiale for 
uddannelseslæger 

 

Obstetrisk ambulatorium for kursister er på vej til at blive 
etableret igen, hvilket kursisterne efterspørger. 

 

De uddannelsessøgende læger har givet udtryk for at 
kommunikationen indimellem kan være hård fra speciallægerne i 
krydspunktssituationer.  
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Tonen kan ved konferencer, for nogle, fremstå skarp/hård. 

 

Flere uddannelsessøgende på nedsat tid. Giver logistiske 
udfordringer. 

 

Status for indsatsområder, hvis 
der tidligere har været besøg 

 

1. Optimering af supervisorfunktionen:. Fortsat bølge- 
ambulatorium 2 x ugentlig (urogynækologi og 
metroragi). Ikke altid planlagt supervision de øvrige 
dage, men uddannelseslægerne beskriver, at der er god 
supervision alligevel og det er nemt at komme til 
speciallægerne. 

2. Balance mellem uddannelsessøgende og speciallæger: 
Kunne fortsat godt bruge flere speciallæger på 
afdelingen idet der fortsat er mange uddannelsessøgende 
ifht. speciallæger. 

3. Tid afsat til forskning til den forskningsansvarlige: 
Uddannelseslægerne beskriver god mulighed for 
forskning v. forskningssansvarlig, som også har dage 
afsat til ren forskning. 

 

 

Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1 Afgive deloperationer fra 
speciallæger til kursister 

Omstrukturering af 
operationsplanlægning 
således at det er en 
speciallæge og en kursist 
som opererer sammen, i 
stedet for 2 speciallæger. 

3 mdr. 

2 Arbejde med den interne 
kommunikation i 
krydspunktssituationer og v. 
konferencer 

 6 mdr. 

3 Fortsætte arbejdet med 
oprettelse af obstetrisk 

Skabelonen foreligger, men 
ambulatoriet har været 

3-6 mdr. 
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kursistambulatorium pauseret pga. manglende 
kursister. 

 


