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Sundhedsstyrelsens uddannelsespris 2018 - MEA 

Aarhus Uni.hospital @AUHdk 13. mar 2018 - Twitter 
AUH er bedst til at uddanne yngre læger. Prisoverrækkelse i dag til MEA som bedste 

uddannelsessted i DK for yngre læger. Godt arbejde. Vi er SÅ stolte #auhdk #prisoverrækkelse 

#bedsteuddannelsessted #MEA #størsteviden #bedstebehandling #aarhusuniversitetshospital 

@Sundpol 
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Bedste uddannelsesafdeling 2018 



16 x 4 Inspektorbesøg 17 april 2018  

Topkarakter til lægernes uddannelsesmiljø i Reumatologisk Afdeling 

 
Vi er et godt uddannelsessted, fordi vi har 
det hele, og fordi vi er enige om, at vi 
prioriterer uddannelse, og det har vi 
arbejdet intenst på i årevis 
Uddannelsesansvarlig overlæge Mogens Pfeiffer Jensen. 

Vi har stor opmærksomhed på lægers uddannelse, og vi har arbejdet på at løfte området ved at 

skabe rammer og struktur omkring uddannelse. Speciallægerne på Reumatologisk Afdeling har 

en stærk uddannelseskultur og har gjort en forbilledlig indsats for at udnytte mulighederne for 

uddannelse i dagligdagen, og den flotte inspektorrapport er fuldt fortjent. 

Lægefaglig direktør Claus Thomsen. 





Temadiskussion; ”Uddannelse uden grænser” 
 



Ugeskriftet 29. maj 2018 
”Deterlandetsførstogstørsteakutafdeling,derheltfra

bunden er skræddersyet til at give akut syge den bedste 

sammenhængendebehandlings”,siger regionsformand 

Andres Kühnau 
Den ledende overlæge på den nye akutafdelinger er Ole 

Mølgaard.  

”Jegglædermigheltvildt.Detharjeggjortiflereår,”siger

han og fortsætter: 

”Detherharviforberedtospåidesidstefire-fem år. Nu kan vi 

modtage patienterne i lyse og moderne omgivelser. Vi samler 

de akutte funktioner og vi kan give patienterne bedre 

sammenhæng i forløbene. De skal ikke flytte som tidligere. Nu 

bliver det speciallægerne, der kommer til dem. For de ansatte 

erjegheltsikkerpå,atdevilfåetbedrearbejdsmiljø.” 

”Akutafdelingen kan jo ikke være alene. Den skal have 

de specialer, der ligger bag med sig. Vi er indgangen 

til specialerne. Så det er en meget stor flyttedag i 

morgen med rigtig mange specialer”, siger Ole 

Mølgaard 

Hvem er chef? 

”Afdelingsledelseniakutafdelingener

organisatoriske ansvarlig for 

akutafdelingen, og jeg er fagligt ansvarlig 

for de ansatte i akutafdelingen. Men læger, 

der er ansat i en anden afdeling har deres 

leder som fagligt ansvarlig. Så man 

refererer altid til den afdeling, hvor man er 

ansat. Det er den eneste måde man kan 

gøredetpå.” 

”Vi har for længst lavet en prototype så 

organisationen er klar.” 





- Det betyder, at vi får nemmere 

ved at betale for medicin, og at 

vi kan sikre tilstrækkelige 

hænder på sygehusene. Jeg er 

meget glad for, at vi har fået det 

her løft af sundhedsvæsenet, 

siger regionernes formand, 

Stephanie Lose (V), da aftalen 

bliver præsenteret tirsdag 

morgen 


