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Særdeles god

Tilstrækkelig

Behov for
forbedringer

Utilstrækkelig

Score

Temaer

X

Introduktion til afdelingen
Uddannelsesprogram

X
X

Uddannelsesplan
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
Sundhedsfremmer - Læring i rollen som
sundhedsfremmer

X
X
X

Akademiker - Læring i rollen som akademiker
Professionel - Læring i rollen som professionel
Forskning - Uddannelsessøgende lægers
deltagelse i forskning

X
X
X

Undervisning - som afdelingen giver
Konferencernes - læringsværdi

X
X

Læring og kompetencevurdering
Arbejdstilrette-læggelse - Tilrettelæggelsen
tager hensyn til videreuddannelsen af læger

X

X

Læringsmiljøet på afdelingen

Særlige initiativer

1. Ny UAO som er særdeles engageret med betydelig afsat
tid 50% samt sekretærhjælp og 2 UKYL
2. En kraftig forbedring af afdelingens uddannelsesmiljø og
kultur
3. stor velvilje og ressourcer samt struktur for arbejdet med
uddannelse i afdelingen, fra såvel sygehus som
Afdelingsledelse
4. opbygget særdeles flot og interaktiv hjemmeside om
uddannelse se: fraktur.dk og osteosyntese. Dk
5 Etableret årshjul med krav om hjemmestudie i
evidensbaseret behandling, indkøbt bøger og audio response
system til efterfølgende læring og tests

Næste besøg
Rutinebesøg om 4 år

Ja

Anbefalet tidshorisont

0

Deltagere
Sygehus/Centerledelse

2+1

Speciallæger

7

Uddannelsessøgende læger

5 KBU, 2 almenblok, 3 introlæger , 9
hoveduddannelseslæger

Andre

3 sygeplejersker, 1 sekretær

Dokumenter
Godkendt af afdelingen

Ja

Aftaleparter
Ledende overlæge

Steen Mejdahl

Uddannelsesansvarlig overlæge

Henrik Grønborg

Inspektor 1

Jens Ole Laursen

Inspektor 2

Michael Brix

Evt. inspektor 3

Konklusion og kommentar til
besøg

Siden sidste inspektorbesøg 2. april 2013, kan det med stor
glæde konstateres at der er ansat ny UAO Henrik Grønborg
samt 2 UKYL samt tilknyttet sekretær. Dette har bevirket at der
er et betydeligt uddannelsesmæssigt fokus.
Uddannelseskulturen og miljøet er positiv og dertil stort
patientvolumen har skabt et særdeles godt uddannelsessted for
yngre læger på alle niveauer. Dog syntes der at være en stor
belastning i skadestuen af KBU-læger og mangle på feedback og
supervision i nattevagt. Der er dog planlagt initiativer til at
forbedre forholdene.
Man har etableret en række særlige initiativer i forhold det
praktiske i forbindelse med nyansættelse og undervisning, se
nedenfor.
Afdelingen har løftet sig i 15 ud af 16 temaer i positiv retning
siden 2013.
Inspektorerne bakker op om udviklingen og den betydelige
uddannelsesmæssige indsats der er leveret, og forventer at
denne indsats vedligeholdes med sammenlægningen mellem
Herlev og Gentofte.

Status for indsatsområder, hvis
der tidligere har været besøg

1. handleplan gennemført
2. ekstern bistand gennemført samt ny UAO
3. formaliseret undervisning er genetableret
4. Formelle krav til målbeskrivelse for alle
uddannelsesniveauer er gennemført

Aftale mellem inspektorer og afdelingen:

Nr.

Indsatsområde

Forslag til indsats

Tidshorisont

1

vejledersamtaler

Etablere beskyttet rum og
tid til samtaler

6 måneder

2

Supervision og feed-back af
KBU læger

Deltage i skaderøntgen,
feed back på skadekort

6 måneder

Bedre mulighed for
supervision af speciallægen
i FAM
3

Tandemambulatorium

Tilstræbe bedre mulighed
for at etablere
tandemambulatorier i alle
sektorer

6 måneder

4

Uddannelsespotentiale i
Gentofte

Ved sammenlægning
etablere superviserede
elektive ambulatorier og
operationerstuer

1 år

5

Michael Brix
Jens Ole Laursen
Lasse Birkelund (junior)

