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INSPEKTORBESØG 
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL 

 

FORBEREDENDE MØDE (ca. 8 uger før) 
 

1) Status: hvornår, hvem kommer, hvem er kontaktperson (UAO) 

 

2) Sidste inspektorrapport: konklusioner, planer – opfølgning herpå 

 

3) Sted: Lokale til rådighed hele dagen plads til 8-10 personer, med forplejning.  

 

4) Program for besøget – forslag til rækkefølge  

a) Velkomst ved Uddannelsesteamet og ledende overlæge 

b) Gerne deltagelse i morgenkonference med præsentation af inspektorerne 

c) Møde med uddannelseslæger, evt. delt i KBU+ introlæger og HU-læger 

d) Møde med overlægerne/afdelingslægerne 

e) Møde med Uddannelsesteamet (UAO, UKYL)  

f) Møde med andre faggrupper 

g) Møde med afdelingsledelsen 

h) Møde med kontaktdirektør og uddannelseskoordinerende overlæge  

i) Afslutning med inspektorer feedback til ledende overlæge, uddannelsesteamet og evt. 
resten af afdelingen efter vurdering.  

 

Husk at tage hensyn til programmet i arbejdsplanlægningen og sikre at flest mulige kan 
deltage i de planlagte samtaler  

 

Husk at programmet skal indeholde 5-10 min pause mellem hvert punkt til opsamling 

 

5) Selvevaluering:  

a) Hvordan sikres input fra alle uddannelseslæger og speciallæger?  

b) Det fælles lægemøde med fælles vurdering af score, SWOT og konklusion  

c) Hvem ansvarlig for udfyldelse og indsendelse senest 6 uger før (+ kopi UKO)? 

 

6) Indsendelse af materiale senest 6 uger før: 

(1) Evaluer.dk oversigt - brug data fra statusmøde 

(2) 360 graders feedback - brug data fra statusmøde 

(3) Handleplan fra sidste 3-timersmøde 

(4) Uddannelsesprogrammer – alle forløb – kan fint være link 

(5) Introduktionsprogram 

(6) Undervisningsprogram for fx sidste 6 mdr. 

(7) Kopi af sidste 2-3 mdr’s arbejdsplaner – husk at angive hvem der er uddannelseslæger 

(8) Oversigt over afholdte uddannelsessamtaler RMUK (obs kun for 12 mdr) 

(9) Kopier af eksempler på uddannelsesplaner – skal være en for hvert uddannelsestrin 
 (KBU, Intro, HU) og være anonymiserede 
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7) Aftale opsamlingsmøde ca. 3-4 uger efter Inspektorbesøget 

Efter modtagelse af inspektorernes rapport vil afdelingen have 14 dage til at vurdere den. Det 
er derfor vigtigt at der som en del af Inspektorbesøget aftales en ca. tidsramme for modtagelse 
af rapporten.  

 

8) Andet 


