
 
Inspektorrapport  
 
SST-id  INSPBES-00002593 

Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk Afdeling 

Hospitalsnavn Hvidovre Hospital 

Besøgsdato 16-01-2018 
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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 Der er etableret en prækonference kl. 7.30 mhp. at 

morgenkonferencen gennemføres med større 

uddannelsesmæssig værdig for alle læger. Der er etableret 

uddannelsesrul indenfor sektorerne i subområder, så man i 3 

måneder ad gangen ser de samme patientkategorier ift. 

operation, stuegang og ambulatorie. 

 
Næste besøg 
Rutinebesøg om 4 år Ja 

Anbefalet tidshorisont 0 

 
Deltagere 
Sygehus/Centerledelse 1 

Speciallæger 11 

Uddannelsessøgende læger 16 

Andre   

 
Dokumenter 
Godkendt af afdelingen Ja 

 
Aftaleparter 
Ledende overlæge Peter Gebuhr 

Uddannelsesansvarlig overlæge Kim Holck 

Inspektor 1 Michael Brix 

Inspektor 2 Bjarke Løvbjerg Viberg 

Evt. inspektor 3  



Inspektorrapport  

SST-Id   

Afdelingsnavn 

Hospitalsnavn 

Temaer  

1 – Særdeles problematisk, 2 – Utilstrækkelig, 3 – Tilstrækkelig, 4 – Særdeles god 
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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  

Arbejdstilrettelæggelse - Tilrettelæggelsen tager 

hensyn til videreuddannelsen af læger 
  X  

Læringsmiljøet på afdelingen    X 

 

Særlige initiativer: Der er etableret en prækonference kl. 7.30 mhp. at morgenkonferencen gennemføres med større 

uddannelsesmæssig værdig for alle læger. Der er etableret uddannelsesrul indenfor sektorerne i subområder, så man i 

3 måneder ad gangen ser de samme patientkategorier ift. operation, stuegang og ambulatorie. 



 

 

Næste besøg 

Rutinebesøg om 4 år  
Ja

 

 

Anbefalet tidshorisont (Antal mdr. fra besøgsdato) 

 

Deltagere (Antal) 

Sygehus/Centerledelse: 

Speciallæger: 

Uddannelsessøgende læger: 

Andre: 

Dokumenter 

Godkendt af afdelingen  
Vælg

 

Vedhæft konklusion og kommentar til inspektorrapport 

 

 

 

 

Konklusion og kommentar til 
besøg  

 

Generelt  

Det er overordnet en stor afdeling med mange 
uddannelseslæger (41) og med fokus på et godt læringsmiljø og 
massiv forskningsaktivitet, som får stor ros af alle læger. 
Afdelingen er højt rangeret nationalt som uddannelsessted.   

KBU læger (15) forvagter  

De har hovedsageligt skadestuevagter og forvagt på 
sengeafdelingen. De glade for arbejdet i skadestuen, ser meget 
og lærer meget, med mulighed for supervision. Angiver dog, at 
afdelingens renomme for KBU læger er direkte dårligt.  

Det er et stort pres for KBU-lægerne at se akut syge patienter på 



afdelingen samtidig med, at de skal lave basale småprocedure 
som dropanlæggelse, A-gas og blodprøvetagning. De bruger 
uforholdsmæssigt meget tid på disse rutineopgaver. 

De har fået mulighed for at komme med på operation og har 
rådighedsdage, der dog ofte bliver inddraget. De oplever, at en 
del af den planlagte undervisning bliver aflyst. 

Introduktionslæger (8) mellemvagt  

Der er generelt stor tilfredshed med afdelingen. Der er god 
mulighed for at operere under supervision, altid mulighed for 
ringe og godt læringsmiljø.  

Almen blok læger (2)  

Der er god supervision i ambulatorie og skadestue, trygt miljø, 
og man kan altid ringe. Der er 2-4 rådighedsdage om måneden, 
hvilket fungerer godt og de dag bliver beskyttet fra afdelingen 
af. 

HU-læger (14) i forskellige faser  

Der er stor fokus og prioritering af deres uddannelse, og de er 
generelt meget tilfredse, har ekstrem stor operationsaktivitet 
med supervision, lav vagtbelastning og meget dagarbejde. Der 
er stor mulighed for udlandsophold med uddannelse eller 
forskningsaktivitet, afdelingen har faste samarbejdspartnere i 
USA, Skotland, Spanien, Tyskland og Sydafrika.  

Efterspørger mere struktureret feedback ifm. operationer. UAO 
er i gang med at finde materiale til at understøtte struktureret 
feedback. 

Speciallæger/overlæger (48) heraf 29 uden vagt  

Kun enkelte overlæger er vejledere for en hel gruppe af yngre 
læger, resten er ikke vejledere, gruppen vil gerne lære fra sig, 
hvor der er godt uddannelsesmiljøet og forskningsaktiviteten.  

Forskning  

Den kliniske ortopædkirurgiske forskningsenhed (CORH) er en 
samlende enhed for en stor del af de udviklings- og 
forskningsmæssige tiltag, der udføres i forbindelse med det 
daglige arbejde med forbedring af patientbehandlingen. Der 
blev sidste år publiceret 82 artikler samt forsvaret 2 ph.d. 



afhandlinger. 

For de uddannelsessøgende læger har CORH den betydning, at 
der er etableret et fast omdrejningspunkt for vejledning og 
udførelse af forskningsprojekter  

Uddannelsesansvarlige Overlæger (3)  

Der er afsat samlet 4 dage ugentligt til fordeling mellem UAO, til 
mere end 40 uddannelsessøgende.  Der er fordelt ansvar 
mellem UAO’erne, så alle uddannelseslæger i afdelingen har en 
vejleder og UAO. 

Der efterspørges et uddannelsesudvalg på afdelingen, samt 
mulighed for sekretærhjælp. 

  

Status for indsatsområder, hvis 
der tidligere har været besøg 

 

Der afholdes de regelmæssige uddannelsessamtaler, og der 
foreligger personlige uddannelsesplaner.  

Skaderøntgen og -ambulatorie er ændret så de yngre læger 
deltager og er inddraget med mulighed for feedback. 

KBU-læger og almen blok læger har fået tildelt en ansvarlig 
UAO. Der mangler fortsat at blive nedsat et uddannelsesudvalg. 

En del speciallæger mangler fortsat at deltage i vejlederkurser. 

Skadeinstruksen foreligger ikke, men der er nedsat et regionalt 
udvalg, der skal lave en regional skadeinstruks. 

 

 

Aftale mellem inspektorer og afdelingen: 

 

Nr. Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 

1 Akut syge på afdelingen Det synes 
uhensigtsmæssigt, at KBU-
lægen ska forestå 
udredning og behandling af 
de dårlige patienter samtidig 
med de skal forestå basale 
småprocedure som 

 



dropanlæggelse, A-gas og 
blodprøvetagning. Det kan 
gå ud over 
patientsikkerheden, hvorfor 
disse procedurer kan 
varetages af relevant 
plejepersonale mens lægen 
forestår udredning og 
behandling. 

2 Vejledere Alle speciallæger skal 
tilbydes vejleder kursus. 
Derudover kunne man med 
fordel udnytte ressourcerne 
fra introduktionslæger og 
hoveduddannelseslæger til 
af være vejledere. 

 

3 Undervisning planlagt af 
afdelingen 

Der bør gennemføres de 
undervisningselementer, 
som afdelingen har planlagt, 
da mange 
undervisningssessioner 
bliver aflyst. 

 

4 Prækonference Den afgående forvagt fra 
sengeafdelingen bør 
deltage i denne konference 
mhp. feedback ift. 
patientproblemer fra vagten. 

 

5    

 

 


