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Tallene i parentes henviser til den konkrete anbefaling i vedlagte kronologiske 

oversigt. 

1 Organisation og styring af den lægeli-
ge videreuddannelse 

1.1 Styrket samarbejde (1).  
 
Der nedsættes en samarbejdsgruppe vedr. den lægelige videreuddannelse, VUSAM 
(Videreuddannelsessamarbejde), bestående af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen 
og de 3 sekretariatschefer fra videreuddannelsesregionerne. 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de 3 videreuddannelsesregioner. 
 
Prioritet 1 En række af de øvrige opgaver løses i dette samarbejde. 
 
Der afholdes jævnlige møder om den lægelige videreuddannelse mellem Sund-
hedsstyrelsen og Danske Regioner. 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner. 
  

1.2 Revision af bekendtgørelser. 
 
De eksisterende bekendtgørelser om lægelig videreuddannelse sammenskrives til 
en enkelt fælles bekendtgørelse og revideres bl.a. vedrørende følgende: 
 
- krav til opfyldelse af to-stedskravet i hoveduddannelsen (20) 
- krav til varighed af ansættelser i hoveduddannelsen? 
- fokuserede ophold?  (23-25) 
- inddragelse af speciallægepraksis? 
- sammenhæng i hoveduddannelsen? (21) 
- at målene for den medicinske ekspert tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 
specialeplan, primært hovedfunktionsniveauet (11) 
- at fastholde den brede fællesuddannelse i de intern medicinske specialer (13) 
- at målbeskrivelserne for introduktionsstillinger tager udgangspunkt i de kompe-
tencer lægen forventes at have fra universitetet og efter gennemført klinisk basis-
uddannelse (17) 
- at der i målbeskrivelserne, især for de intern medicinske og kirurgiske specialer, 
indgår mål som fastholder rutinen i de basale/generelle kompetencer – herunder de 
akutte – i hele hoveduddannelsesforløbet samtidig med indføring i de mere specia-
liserede funktioner indenfor specialet (7,12) 
Ansvarlig: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Sundheds-
styrelsen. 
 
Prioritet 1 En række af de øvrige opgaver afhænger af denne revision. 
 

1.3 Synliggørelse på hjemmesider. 
 
Organisationen og opgavefordelingen vedr. den lægelige videreuddannelse synlig-
gøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med link fra videreuddannelsesregioner-
nes hjemmesider (2). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de 3 videreuddannelsesregioner 
(VUSAM). 
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Alle aktuelt gældende og godkendte målbeskrivelser skal fortsat synliggøres på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside med link fra videreuddannelsesregionernes hjem-
meside (26). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de 3 videreuddannelsesregioner 
(VUSAM). 
 
Alle aktuelt gældende og godkendte uddannelsesprogrammer synliggøres på vide-
reuddannelsesregionernes hjemmesider (26). 
Ansvarlig: videreuddannelsesregionerne. 
   
Beskrivelser af de generelle og specialespecifikke kurser der varetages eller er 
godkendt af Sundhedsstyrelsen synliggøres fortsat på Sundhedsstyrelsens hjemme-
side (bl.a. for at kunne følge udviklingen vedr. anbefaling 35,36,37). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen. 
 
Beskrivelse af de generelle kurser, herunder forskningstræning, der varetages af vi-
dereuddannelsesregionerne synliggøres på videreuddannelsesregionernes hjemme-
sider (bl.a. for at kunne følge udviklingen vedr. anbefaling 35,36,37). 
Ansvarlig: Videreuddannelsesregionerne 
 

1.4 Mindske bureaukrati og tunge papirgange (3). 
 
Alle aktører overvejer løsningsforslag, der kan medvirke til at mindske eventuelle 
bureaukratiske processer og tunge papirgange /IT-systemer.  Bl.a. fortsætte indsat-
sen vedr.  let omsætning af målbeskrivelser til uddannelsesprogrammer og videre 
til uddannelsesplaner.  
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen og videreuddannelsesregionerne bl.a. i regi af VU-
SAM (se 1.1). 

 

1.5 Dimensionering af uddannelsesstillinger. 
 
Tydeliggøre den eksisterende fleksibilitet og mulighed for at regionerne kan justere 
antal uddannelsesstillinger på tværs af specialer og regioner – indenfor rammerne 
af prognose- og dimensionerings udvalgets arbejde (4). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med prognose- og dimensioneringsud-
valget. 
 
Sikre at stillinger, der formelt ikke er uddannelsesstillinger, i højere grad godken-
des som introduktionsstillinger, såfremt stillingerne er af mindst seks måneders va-
righed og såfremt rammen for antallet af introduktionsstillinger indenfor specialet 
giver plads til dette (19).   
Ansvarlig: Regionerne. 

 
1.6 Effektiv meritvurdering. 
 
Sikre mulighed for en fleksibel og effektiv vurdering af opnåede kompetencer både 
når speciallægen eller den uddannelsessøgende læge ønsker at skifte speciale, eller 
når kompetence fra udlandet skal vurderes (8). Evt. revision af vejledning.  
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med videreuddannelsesregionerne evt. i 
regi af VUSAM (se 1.1). 
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1.7 Styrke den pædagogisk udviklende funktion. 

Den pædagogisk udviklende funktion i hver af de tre videreuddannelsesregioner 
styrkes yderligere, eventuelt ved ansættelse af en postgraduat klinisk professor med 
henblik på udvikling og ibrugtagning af nye pædagogiske metoder i den lægelige 
videreuddannelse – i et tæt samarbejde med universiteterne (5).  
Ansvarlig: Regionerne. 
 

1.8 Rammer for den individuelle uddannelsesplan og for den 
uddannelsesansvarlige overlæges opgaver. 
 
Der udarbejdes fælles rammer for den individuelle uddannelsesplan eventuelt med 
inddragelse af samtaleskema. Både samtaleskema og skabelon for uddannelsesplan 
bør kunne tilrettes det enkelte speciale (27). 
Ansvarlig: Regioner, i samarbejde med en arbejdsgruppe der nedsættes i regi af 
NRLV, gerne med repræsentanter fra arbejdsgruppen, der har udviklet skabelon for 
målbeskrivelser. 
 
Der udarbejdes en overordnet ramme for den uddannelsesansvarlige overlæges op-
gaver i relation til den lægelige videreuddannelse (28). 
Ansvarlig: Regioner i samarbejde med en arbejdsgruppe der nedsættes i regi af 
NRLV 
  

1.9 Udarbejdelse/revision af vejledninger/notater. 
 
Yderligere behov for revision af vejledninger/notater ud over ovennævnte – næv-
nes nedenfor i relation til de enkelte temaer. 
 

2 Speciallægeuddannelsens mål og 
målbeskrivelser. 

Den målbeskrevne uddannelse og kompetencevurdering af den enkelte læge skal 
fortsat være det bærende fundament for speciallægeuddannelsen (10).   
Ansvarlig: alle aktører - se nedenfor. 

2.1 Lægeroller – ny beskrivelse (9). 

Der iværksættes et arbejde med henblik på at justere beskrivelsen af de syv læge-
roller og nuancere deres indhold i forhold til forskellige specialer (9). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe, der nedsættes i 
regi af NRLV. 
 

Prioritet 1: Forudsætning ved revision af målbeskrivelser og kurser. 
 

2.2 Vejledning/oversigt over relevante kompetencevurde-
ringsmetoder (52). 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en vejledning eller 
oversigt, hvor alle relevante kompetencevurderingsmetoder er beskrevet, ligesom 
der for hver metode indgår en beskrivelse af fordele og ulemper, form, indhold, va-
liditet og reliabilitet samt praktisk gennemførelse (52). 
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Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe der nedsættes i 
regi af NRLV. 
 
Prioritet 1: Forudsætning ved revision af målbeskrivelser og kurser.  
 

2.3 Revision af målbeskrivelsens generelle del. 
      
         - ny beskrivelse af de 7 roller (9) 
         - valg af kompetencevurderingsmetoder (52) 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen 
 
Prioritet 2: afvente 2.1 og 2.2 

2.4 Revision af målbeskrivelsens specialespecifikke del. 

Målbeskrivelserne revideres i overensstemmelse med nye bekendtgørelser og vej-
ledninger 
Ansvarlig: De videnskabelige selskaber 
 
Prioritet 3: afvente 2.3 

2.5 Individuelle mål / individuel profilering. 

Udover de obligatoriske målbeskrevne kompetencer kan der med den enkelte ud-
dannelsessøgende læge aftales særlige individuelle mål, som kan ligge indenfor al-
le lægerollerne og indgå i lægens uddannelsesplan (14 - se senere). Der foretages 
ikke formel kompetencevurdering vedr. de individuelle mål (16). Regionerne un-
dersøger muligheden for at indgå aftale med universiteterne om etablering af flere 
hoveduddannelsesforløb kombineret med forskningsansættelse (49) og specialerne 
i regionerne overvejer muligheden for at indbygge en eller flere perioder med et 
særligt godkendt individuelt klinisk ophold – gerne med tilknyttet træningsprogram 
(15). 
Ansvarlig: Regionerne.  
           

3 Hoveduddannelsens sammensætning. 
Hoveduddannelserne sammensættes med udgangspunkt i målene i målbeskrivel-
serne (afsnit 2.3 og 2.4), kravene i den reviderede bekendtgørelse (afsnit 1.2) og 
den regionale uddannelseskapacitet på hospitaler og i almen prak-
sis/speciallægepraksis. Desuden muligheder for fokuserede ophold (23,24,25) og 
valgfrit individuelt klinisk ophold (15). 
Ansvarlig: Videreuddannelsesregioner. 
 

4 Sammenhæng i hoveduddannelsen. 
Sammenhæng i hoveduddannelsen sikres bl.a. ved en hensigtsmæssig sammensæt-
ning af forløbet (afsnit 3) og det dertil knyttede fortløbende uddannelsesprogram 
med gradvis stigende kompetence- og ansvarsniveau. Dertil skal den postgraduate 
kliniske lektor sammen med det relevante regionale uddannelsesråd løbende vurde-
re sammenhængen i hoveduddannelsesforløbene og tage nødvendige initiativer til 
at styrke den (21). Ved afdelingsskift i et uddannelsesforløb bør koordineringen 
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mellem de uddannelsesgivende afdelinger sikres, så uddannelsesforløbet for den 
enkelte bliver så optimalt som muligt (22). 
Ansvarlig: Videreuddannelsesregioner. 
 

5 Gennemførsel af uddannelsen i den 
kliniske enhed. 

5.1 En god start i specialet og i afdelingen/praksis 
 
For alle nye læger i uddannelsesstillinger: Sikre kendskab til målbeskrivelse og ud-
dannelsesprogram (26). Afholde introduktionssamtale og udarbejde individuel ud-
dannelsesplan (i henhold til rammen - afsnit 1.8) således, at der sikres relevant for-
ventningsafstemning mellem den uddannelsessøgende læge og den uddannelsesgi-
vende afdeling /praksis (30). De individuelle uddannelsesplaner omhandler erhver-
velse af relevante målbeskrevne kompetencer, men kan også indeholde særlige in-
dividuelle uddannelsesmål, der ønskes nået under ansættelsen (14). 
 
For introduktionslæger: Funktioner/ansvar i starten af ansættelsen tilpasses de 
kompetencer, lægen forventes at have fra universitetet og efter gennemført klinisk 
basisuddannelse (17). Tidligt i forløbet gives tillige en grundig introduktion til spe-
cialet, oplæring i vigtige specialespecifikke procedurer og kompetencevurdering 
for at sikre motivation og hurtig indlæringsprogression hos den uddannelsessøgen-
de læge. Dette i kombination med karrierevejledning muliggør en tidlig vurdering 
af, om lægen ønsker/er egnet til uddannelse i det pågældende speciale (18).  
Ansvarlig: Regioner. 

 
5.2 Integration af lægelig videreuddannelse i det daglige 
kliniske arbejde. 
 
Den lægelige videreuddannelse skal integreres i det daglige kliniske arbejde, hvor-
for der i arbejdstilrettelæggelsen og fordelingen af det lægelige arbejde tages de 
størst mulige uddannelsesmæssige hensyn (29) således at de uddannelsessøgende 
læger i henhold til målbeskrivelsen/uddannelsesplanen kan opnå:  
- nye målbeskrevne kompetencer (der formelt kompetencevurderes) 
- aftalte individuelle mål (der ikke formelt kompetencevurderes) 
- fastholdelse eller øget rutine/ansvar i allerede indlærte kompetencer herunder ba-
sale og akutte (7,12)  
- deltagelse i tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og specialer(6) 
- sammenhæng/overførsel mellem indholdet/det lærte i de teoretiske kurser og det 
daglige arbejde i klinikken (38)  
Ansvarlig: Regionerne. 
  

5.3 God vejledning. 
 
Afdelingens /praksis´ uddannelseskultur, herunder et godt læringsmiljø med kom-
petente vejledere, har stor betydning for læringsudbyttet. Der skal være have fokus 
på, hvordan den kliniske vejledning kan optimeres i afdelingen/praksis, herunder 
ved kvalificering af vejlederne (31). Samt være fokus på de kvalitative aspekter af  
”den gode vejledersamtale” herunder forventningsafstemning om form og indhold 
med henblik på at øge udbyttet af samtalerne og sikre, alt efter den uddannelsessø-
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gendes behov, at karrierevejledning inddrages i vejledersamtalerne (32). 
Ansvarlig: Regionerne. 
  
Der etableres fortsat vejlederkurser for speciallæger, hvor der undervises i basale 
pædagogiske principper og vejlederforpligtelser (33). 
Ansvarlig: Videreuddannelsesregioner. 
            
Det vurderes, om det i flere specialer end nu vil være hensigtsmæssigt at etablere 
specialespecifikke vejlederkurser for speciallæger, der fokuserer på de særlige læ-
rings- og kompetencevurderingsredskaber, der anvendes i specialet (34).  
Ansvarlig: Videnskabelige Selskaber, videreuddannelsesregioner. 
 

6 Den teoretiske uddannelse. 

6.1 Alle kurser. 
 
For alle kurser såvel generelle som specialespecifikke gælder at: 
- indholdet af kurserne til stadighed tilpasses i forhold til hvad der kan læres andre 
steder (35) 
- de syv lægeroller i tiltagende grad indarbejdes i kurserne (36) 
- der konsekvent anvendes læringsmål og kompetencevurdering af kursisterne (37) 
- øge sammenhængen mellem kurserne og kursistens daglige arbejde i klinikken og 
forbedre overførsel af det lærte tilbage til det daglige arbejde (38) 
- øge fokus på hvordan undervisningens form kan bidrage til læringen, herunder 
brug af involverende undervisningsformer og IT-støttet undervisning (39) 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen, Videreuddannelsesregioner og De videnskabelige 
selskaber vedr. de kurser de hver for sig har ansvaret for at tilrettelægge/afholde. 
Udviklingen følges og drøftes i følgegrupperne for kurserne.  
 
Endvidere anbefales det, at hovedkursusledere, delkursusledere og undervisere får 
mulighed for at styrke deres pædagogiske færdigheder bl.a. ved øget samarbejde 
med specialister fra simulationscentre, professorer og postgraduate kliniske lekto-
rer samt etablering af et pædagogisk netværk mellem områdets aktører (40). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen, Videreuddannelsesregioner og De videnskabelige 
selskaber. Drøftes i følgegrupperne for kurserne.   

 
6.2 Specifikt for de generelle kurser.  
 
Vejlederkurserne bør have fokus på kompetencevurderingens formål og metoder 
(41). 
Ansvarlig: Videreuddannelsesregioner. 
 
Der iværksættes en vurdering af behov samt eventuelt rammer for og indhold af et 
introduktionskursus til speciallægeuddannelsen i introduktionsuddannelsen (42). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen. Drøftes også i følgegruppen for de generelle kurser. 

 
6.3 Specifikt for de specialespecifikke kurser. 
 
De specialespecifikke kurser skal fortsat være forankrede i de videnskabelige sel-
skaber (43). Kurserne skal baseres på evidensbaserede vejledninger, herunder kli-



 9  

niske retningslinjer og forskningsresultater fra specialet (44). Kursusræk-
ken/kurserne skal til stadighed evalueres i forhold til specialets udvikling (45). 
Ansvarlig: De videnskabelige selskaber. Drøftes tillige i følgegruppen for de speci-
alespecifikke kurser.  
 

7 Forskningstræning. 
 
Der iværksættes en undersøgelse af, hvilke kursus- og projektkoncepter, der bedst 
understøtter lægernes udvikling af forskningskompetencer (46) og der foretages en 
kortlægning af eventuelle barrierer, der vanskeliggør lægernes overførsel af viden 
og færdigheder fra forskningstræningen til det kliniske arbejde (47).  
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe/følgegruppe der 
nedsættes i regi af NRLV.    
 
Der udvikles forskningstræningsforløb, som i højere udstrækning er tilpasset den 
enkelte læges forudsætninger (48).  
Ansvarlig: Videreuddannelsesregioner, gerne med drøftelse i VUSAM (se 1.1) 
 

8 Færdighedslaboratorier. 
 
Der bør ske en national koordinering og udbygning af færdighedslaboratorier så 
tilbud om færdigheds- og simulationstræning udnyttes bedst muligt (50). 
Ansvarlig: Regioner. 
 
Der bør være fokus på, hvordan færdighedstræning bedst indgår i den lægelige vi-
dereuddannelse, herunder målrette forskningsindsatsen så spørgsmålet om, hvilke 
træningsmetoder, der sikrer den optimale overførsel af opnåede kompetencer til 
den kliniske hverdag kan besvares (51). Evt. drøftes i ny eller eksisterende følge-
gruppe. 
Ansvarlig: Regioner, videnskabelige selskaber, universiteter. 
   

9 Evaluering af uddannelsesstedet. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vurderer indhold, form og metode i de eksi-
sterende værktøjer som anvendes til at evaluere uddannelsesstederne. På baggrund 
af disse resultater, og som led i arbejdet, foretages særligt en revision af spørge-
rammen i den elektroniske evaluering (evaluer.dk) (53). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen, regionerne i samarbejde med en arbejdsgruppe der 
nedsættes i regi af NRLV.  
 
Der foretages en evaluering af inspektorordningen bl.a. med henblik på revision af 
vejledningen for inspektorordningen inklusiv mulighed for inddragelse af uddan-
nelsesforløb udenfor hospitalssektoren (54). 
Ansvarlig: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med følgegruppen for inspektorordnin-
gen. Koordineres med ovenstående. 
 
Data fra fremtidige evalueringer af uddannelsesstederne samles i elektroniske data-
baser, og disse data gøres i videst muligt omfang offentligt tilgængelige (55). 
Ansvarlig: Regioner og Sundhedsstyrelsen. 
 




