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Indledning  
Formålet med uddannelsesprogrammet er at beskrive, hvordan og hvornår målene, som er beskrevet i 

målbeskrivelsen for Radiologi, opnås i det daglige arbejde på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. 

Desuden beskriver uddannelsesprogrammet, hvordan kompetencevurderingen af opnåede mål vil foregå i 

det daglige arbejde. 

Programmet er opdelt svarende til afdelingen, som indgår i uddannelsesforløbet, og følger tidsmæssigt 

opbygningen af uddannelsen. Det er beskrevet, hvilke kompetencer der forventes opnået på de enkelte 

ansættelsessteder, ligesom det er skitseret, i hvilken rækkefølge de enkelte mål mest hensigtsmæssigt 

opnås.  

Uddannelsesprogrammet beskriver således idealforløbet for netop denne uddannelsesstilling.  

Samtidig udgør uddannelsesprogrammet en slags kontrakt mellem uddannelseslægen og de afdelinger, der 

indgår i uddannelsesforløbet, idet såvel uddannelseslægen som afdelingen kan stille krav til hinanden, 

svarende til uddannelsesprogrammet. 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. 

 

 

Forkortelser 
KV: Kompetencevurdering 

RMUK: (Region Midtjyllands Uddannelses- og kursusadministration) 

UKO: Uddannelseskoordinerende overlæge 

UAO: Uddannelsesansvarlig overlæge 

PKL: Postgraduat Klinisk Lektor 

UKYL: Uddannelseskoordinerende yngre læge 

AMU: Almenmedicinsk uddannelseskoordinator 

DYNAMU: Den yngre almenmedicinske uddannelseskoordinator 

 

 

 

  

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/E2C7BCF4DF87463C818C22060CDD6F06.ashx
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1. ansættelse  
 

Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest (5 huse – 1 afdeling) 

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/ 

 

1.1 Præsentation af afdelingen / praksis 
Afdelingen har følgende struktur og læringspotentiale: 

De 5 røntgenafdelinger i Hospitalsenheden Vest (HEV) - Regionshospitalerne Herning, Holstebro, 
Ringkøbing, Tarm og Lemvig - er underlagt én fælles afdelingsledelse. Alle røntgenafdelingerne er fuldt 
digitaliserede med RIS og PACS samt digital dikterfunktion med talegenkendelse. Kommunikations- og 
arbejdsplanlægningsprogrammet HosInfo benyttes, og der kan opnås digital adgang til dette hjemmefra. Kun 
afdelingerne i Herning og Holstebro er lægebemandede, hvorfor Røntgenafdelingens uddannelsesstillinger 
er placeret på disse to afdelinger. Dette uddannelsesprogram dækker kun Røntgenafdelingen i Herning. 

HEV har et optageområde på knap 300.000 samt 441 senge. Et nyt storhospital i Gødstrup er under planlægning og 
bygning http://www.dnv.rm.dk/. 1.etape ibrugtages i 2020, og øvrige etaper ibrugtages i 2020 – 2022. 

 

Siden begyndelsen af 2008 har Regionshospitalet Herning stået for akutfunktionen for Hospitalsenheden 
Vest med modtagelse af alle traumer og alle større abdominalkirurgiske indgreb. 

 

På årsbasis udføres i alt på Røntgenafdelingen, Hospitalsenheden Vest > 200.000 undersøgelser, heraf 

1. > 60.000 CT-skanninger 
2. > 17.000 Ultralydsskanninger 
3. > 15.000 MR-skanninger 
 

Røntgenafdelingen er pr. 2017 normeret med 4 hoveduddannelses(HU-)forløb samt 4 introduktions-(I-
)stillinger. I-stillingen kan opslås med primær arbejdsfunktion i Herning eller Holstebro, eller begge steder. 

 

Nedenfor beskrives Røntgenafdelingen i Herning. Selvstændigt uddannelsesprogram findes for 
Røntgenafdelingen i Holstebro.  

 

Røntgenafdelingen, Herning Sygehus  

1: Undersøgelser/billedvejledte behandlinger på afdelingen 

Afdelingen udfører i alt knap 80.000 undersøgelser, heraf 9.000 ultralydsskanninger, 23.000 CT-skanninger 
og 6.000 MR-skanninger. Afdelingen har pt. ingen ekspertfunktioner. Afdelingen har akutfunktion inkl. 
traumemodtagelse. Afdelingen har interesseområder omfattende diagnostisk arbejde vedr. gastroentestinal 
kirurgi, især colo-rectal kirurgi, men også alle akutte tilstande både i kirurgi, ortopædisk kirurgi, medicin, 

pædiatri, almenmedicin inkl. muskuloskeletal ultralyd. Andre specialområder er infektionsmedicin, 

gynækologi / obstetrik og nuklearmedicin inkl. 1.600 PET/CT skanninger. 

2: Samarbejdende kliniske afdelinger på hospitalet, inkl. konferering med disse, samt eksterne 
samarbejdspartnere 

Afdelingen betjener, udover praktiserende læger og speciallæger i optageområdet, følgende kliniske 
afdelinger på Regionshospitalet Herning:  

4. Akutafdelingen. 
5. Anæstesiologisk Afdeling. 
6. Ortopædkirurgi (traumatologi inkl. multitraumer).  
7. Organkirurgi (al abdominalkirurgi, thyreoideakirurgi samt kolo-rektal kirurgi). 

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/
http://www.dnv.rm.dk/
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8. Medicinsk afdeling med almen medicin, endokrinologi, kardiologi og gastroenterologi. 
9. Pædiatri. 
10. Onkologi, med Onkologihuset, sengeafdeling og strålekanoner. 

 

Der afholdes daglige/ugentlige konferencer med lægerne fra Abdominalkirurgisk Afd., Akutafdelingen 
(primært ortopædkirurgiske skader, ses af akutlægerne selv), Pædiatrisk afd. og Anæstesiologisk Afd. 
(intensiv), samt ugentlige konferencer med Onkologisk Afdeling. Endvidere afholdes multidisciplinære team 
(MDT)-konferencer omkring kolorektalkirurgi. 

 

3: Speciallæger på afdelingen 

Afdelingen er normeret med 10-11 speciallæger, omfattende 1 ledende overlæge, 8 overlæger, 2 
afdelingslæger, foruden HU- og I-læger.  

 

4: Uddannelsessøgende på afdelingen 

Røntgenafdelingen er normeret med 4 HU- samt 4 I-forløb, men kan vælge at besætte flere I-stillinger, 
såfremt dette er muligt.  

1.1.1 Introduktion til afdelingen / praksis 

Der er udarbejdet særskilt introduktionsprogram, som du følger den første uge. Introduktionsprogrammet 

findes på afdelingens N-drev, og det bliver også sendt til dig som en fil, der indeholder din foreløbige 

arbejdsplan, i en velkomstmappe, som du modtager få dage før inden du møder i afdelingen. 

1.1.2 Organisering af den lægelige uddannelse i afdelingen/praksis 

UAO varetager sammen med afdelingens øvrige speciallæger undervisnings- og vejlederfunktionen. 

Som anført er der én UAO i Herning og én i Holstebro, men fra ca. 2020 vil der på Supersygehuset i 
Gødstrup være 2 UAO’er i den fælles røntgenafdeling. 

Se i øvrigt afsnit 4 om generel organisering af den lægelige videreuddannelse 

1.1.3 Uddannelsesvejledning 

Hovedvejleder og I-lægen afsætter tider i afdelingens planlægningsprogram HosInfo til samtaler mellem 

hovedvejleder og I-lægen. 

Afdelingen bruger egne skemaer til disse samtaler, og bruger ikke endnu RAMUK. Hovedvejlederne er i 

samarbejde med I-lægen ansvarlig for, at samtalerne afholdes . UAO har det overordnede ansvar for, at 

samtalerne bliver afholdt. Samtaleskemaerne sendes af I-lægen til UAO, der gemmer de udfyldte skemaer 

som dokumentation, samt videregiver oplysningerne om I-lægens kompetencer til skemalægger. 

1.1.4 Arbejdsopgaver og - tilrettelæggelse  

Arbejdstilrettelæggelse, inkl. vagt og evt. opdeling i fagområder og dermed forbunden rotation 
mellem disse 

Alle speciallæger har “superbruger-funktion” inden for 1-2 modaliteter. Alle HU-læger og overlæger roterer 
mellem CT-skanning, ultralydsskanning, MR-skanning og konferencer. 

Som I-læge følger man et detaljeret uddannelsesprogram med introduktion og gradvis optrapning til 
selvstændigt at kunne beskrive undersøgelser primært inden for konventionel radiologi (primært knogler og 
røntgen af thorax), ultralyd og CT, foruden enkelte MR-undersøgelser. Endvidere deltages der i 
gennemlysningsundersøgelser, og man vil skulle varetage udvalgte konferencer.  

Som I-læge deltager man ikke i vagtfunktionen, men arbejder mandag-torsdag kl. 07.30-15, og fredag kl. 
07.30-14.30. 
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1.2 Uddannelsesplanlægning  
 Uddannelsesmiljø, inkl. beskrivelse af den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) samt 
vejleders/mentors rolle 

UAO varetager sammen med afdelingens øvrige speciallæger undervisnings- og vejlederfunktionen. 

Undervisningsplanlægning og evaluering foretages af vejleder i samarbejde med UAO og den uddannelses-
koordinerende yngre læge (UKYL). Der holdes halvårlige (flere ved behov) evalueringssamtaler, herunder 
introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtale, hvor det vurderes, om I-lægen har opnået de forventede 
kompetencer i henhold til målbeskrivelsen. 

Under oplæring er man altid sammen med en mere erfaren læge, primært speciallæge, og læring sker 
hovedsageligt efter mesterlære-princippet. Der forventes dog også af I-lægen, at denne udviser opsøgende 
adfærd og selvstudier. I-lægen forestår på skift med afdelingens andre læger undervisningen i afdelingen. 

 

1.2.1 Sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsfunktioner 
Unde rintroduktionsuddannelsen skal uddannelseslægen oplæres i funktioner inden for bevægeapparatet, 
Thorax + fixrum, CT-thorax/abdomen/CTC, Ultralyd, udvalgte konferencer, MR og nuklearmedicin. 

Afdelingen har udarbejdet en omfattende beskrivelse af oplæring og rotation i disse funktioner. Beskrivelsen 
findes her: Uddannelsesplan introlæger - Herning. 

1.3 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal 
anvendes på det enkelte ansættelsessted 

 
1. ansættelse: Røntgenafdelingen Herning, HEV 

 
Læringsmetoder 

Undervisning og formidling på afdelingen, se pkt. 2.1.8 

Selvstudier, videnssøgning og litteraturstudier 
Mesterlære i klinikken (I-lægens radiologiske beskrivelser/undersøgelser kontrasigneres og/eller 
superviseres altid af seniore læger) 
Færdighedstræning på ultralydsfantomer to gange årligt 
Kurser 
Læringsdagbog 

 
Kompetencevurderingsmetoder 

Kompetencerne kan opdeles i  
1. Billeddiagnostik primært ved billeddiagnostisk arbejdsstation af optagelser fra 

 Gennemlysning 

 Konventionel røntgen 

 CT 

 MR 

 

2. Kompetencer hvor patientkontakt er en forudsætning 

 Ultralyd 

 Diagnostik uden intervention 

 Intervention (drænanlæggelse, biopsi) 

 

3. Sociale og kommunikative kompetencer 

 

Ad 1: I-lægens kompetencer vurderes ud fra en kombination af mesterlære og selvstudie som nævnt under 
punkt 3.1. I-lægen er via arbejdsplanerne tildelt et ansvarsområde med en speciallæge som backup. I-lægen 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X53FDF8F2C2911B4BC125785E0026CFD6&dbpath=/edok/editor/HOVERO.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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gennemgår/får gennemset de tildelte patienter sammen med en speciallæge i starten, indtil speciallægen 
skønner, at I-lægen kan se patienternes undersøgelser igennem selvstændigt og formår at spørge om råd 
efter behov. Dansk Radiologisk Selskabs (DRS’) Kompetencevurderingsskema kan også benyttes til dette, 
fx vedr. røntgen af thorax-undersøgelser hvor skemaet finder anvendelse til struktureret 
kompetencevurdering, som nævnt ovenfor i 3.2.1.1.  

Ved afholdelse af konferencer gennemgår I-lægen patientlisten med senior læge inden konferencen 

afholdes, og en speciallæge er til stede ved konferencen, indtil det vurderes at I-lægen er selvstændig i 

afholdelse af konferencer. I-lægens kopetencer vedr. afholdelse af konferencer kan også løbende vurderes 

ved hjælp af DRS’ Kompetencevurderingsskema. 

I-lægen gøres bekendt med afdelingens litteratur og E-dok-dokumenter ved ansættelsesstart, og det 

forudsættes, at man løbende tilegner sig den relevante teoretiske viden og desuden holder sig ajour med 

opdateringer i E-Dok. Der er daglig og ugentlig undervisning, hvor både speciallæger og 

uddannelsessøgende læger står for undervisningen, hvorved lægen kan opøve sine færdigheder i bl.a. 

formidling.  

Ad 2: Der er tale om bedside supervision og fantomtræning. Initialt er der en senior til stede ved 
undersøgelsen, således at det tilsikres, at kompetencerne tilegnes. Når det vurderes, at I-lægen kan 
ultralydsscanne på egen hånd, frigives vedkommende med backup af speciallæge, gerne ved forudgående 
vurdering vha. DRS’ kompetencevurderingsskema. Mht. intervention tilstræbes træning på de af regionen 
anskaffede fantomer, og supervisionen foregår som ved de øvrige UL-undersøgelser. 

Ad 3: Der gives løbende feedback i det daglige arbejde, primært fra de lægelige kolleger og sekretærer, 
sidstnævnte specielt på det skriftlige, og der kan også foretages 360 graders evaluering og udfyldelse af 
DRS’ kompetencevurderingsskema, fx ved afholdelse af konferencer. Endvidere afholdes planlagte 
vejledersamtaler, se venligst pkt. 4. 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag 
til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel 
beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier.  

 

I nedenstående program findes anvisning på, i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål 
skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer 
og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. 
Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
 

 

 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/E2C7BCF4DF87463C818C22060CDD6F06.ashx
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CHECKLISTE 

Modaliteter 

Målnummer og 
kompetencemål  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

1.1 Konventionel  

radiografi:   

Kan redegøre for 
princippet i 
konventionel og 
digital radiografi 

• Kan optage diagnostisk sufficiente 
billeder og videooptagelser af 
gennemlysningsfund, herunder kan udføre 
gennemlysningsundersøgelser på 
strålehygiejnisk forsvarlig vis  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale   

  

Struktureret observation i 
klinikken 

Efter 3 måneder 

1.2 CT-skanning:   

Kan redegøre for 
de basale 
principper bag CT-
skanning.  

• Kan redegøre for hvorledes CT tværsnit 
produceres  

• Kan redegøre for princippet bag 
rekonstruktioner  

• Kender 2D og 3D rekonstruktioner 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale   

  

Struktureret observation i 
klinikken 

Efter 6 måneder 

1.3 Ultralyds-
scanning: 

Kan redegøre for 
de basale 
principper bag  

Ultralydsskanning  

• Kan redegøre for hvorledes et 
ultralydsbillede dannes  

• Kan redegøre for valg af ultralydsprobe 
ved forskellige undersøgelser 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

Efter 6 måneder 

1.4 MR-skanning:   

Kender til de 
basale principper 
bag MR-skanning 

• Kender i enkle træk til hvordan MR-
billeder produceres 

• Kender til kontraindikationer til MR 

 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

Efter 9 måneder 
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2. Strålehygiejne 

Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

2.1  

Kan redegøre 
for kilder til 
patient- og 
personale-
bestråling samt 
metoder til 
begrænsning af 
bestråling 

Kan redegøre for:  

• Kilder til patient- og 
personalebestråling   

• Metoder til begrænsning af personale- 
og patient-bestråling  

• Forholdsregler ved bestråling af 
gravide (såvel patienter som personale)  

Kendskab til:  

• Dosisniveau for røntgenundersøgelse, 
gennemlysningsundersøgelse og CT  

• Relevante paragraffer i 
”Bekendtgørelse om medicinske 
røntgenanlæg til undersøgelse af 
patienter” af 16. december 1998 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale   

  

 

Efter 3 måneder 
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3. Kontraststoffer 

Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

3.1  

Kan redegøre 
for de forskellige 
typer 
kontraststoffer, 
deres 
anvendelse og 
behandlingen af 
kontraststof-
reaktioner 

Kan redegøre for:  

• Typer af kontraststoffer  

• Indikationer, kontraindikationer og 
interaktioner med andre lægemidler  

• Korrekt administration  

• Behandling af kontraststof-reaktioner 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale   

  

 

Efter 6 måneder 

 
  



12 
 

4. Anvendelse af rette undersøgelsesmetode 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

4.1  

Kan 
diagnosticere 
akut opståede 
medicinske/ 
kirurgiske 
problemstillinger 
i 
røntgenafdelinge
n og foretage 
den indledende 
behandling af 
disse tilstande 

• Vaso-vagalt chok  

• Akut kontraststofreaktion  

• Bronchospasmer  

• Hjertestop  

Eventuelt som kursus 
eller en eftermiddag 
med anæstesilæge  

  

Mesterlære i klinikken  

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

Efter 3 måneder 
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5. Anvendelse af rette undersøgelsesmetode/radiologisk strategi 
Målnummer og 
kompetencemål  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

5.1  

For hver enkelt af de 
følgende sygdomme/ 
diagnosegrupper nævnt i 
afsnit om thorax, 
abdominal, urogenital og 
muskuloskeletal radiologi 
samt neuroradiologi, skal 
vurderingen indeholde 
følgende kriterier:  

• Kan redegøre for de 
almindeligste 
indikationsområder for hhv. 
konventionel og 
snitbilleddiagnostik  

• Kan vurdere om 
undersøgelsen er berettiget og 
i så fald hvilken modalitet, der 
med fordel kan anvendes  

• Kan vurdere optagelsernes 
kvalitet og diagnostiske 
værdier og tage stilling til evt. 
supplerende undersøgelse  

• Kan afgive beskrivelse/svar, 
selvstændig i ukompliceret 
tilfælde ellers efter konference 

• Kan vurdere om et svar skal 
formidles akut eller elektivt til 
den henvisende kliniker  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

 

Efter 6 måneder 
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6. Thoraxradiologi 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

6.1  

Kan udføre 
radiologisk 
diagnostik af de 
almindeligste 
lidelser i thorax 
med 
konventionel 
radiologi og/ 
eller  

CT 

• Kan diagnosticere pneumoni, stase, 
pneumothorax, lungetumor,  

atelektase, cardiomegali og  

pleuraansamling  

• Kender til den tidsmæssige 
sammenhæng mellem intravenøs 
kontrast i forhold til billedoptagelsen ved 
CT  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Kurser 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 6 måneder 

6.2  

Kan udføre 
ultralydsskannin
g af pleura med 
assistance af 
specialist 

• Kan udføre skanning og diagnosticere 
pleural ansamling  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

UL-fantom-øvelser 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 3 måneder 
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7. Abdominal radiologi 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

7.1  

Kan udføre 
radiologisk 
diagnostik af de 
almindeligste 
lidelser i 
abdomen med 
konventionel 
radiologi, 
eventuel 
gennemlysning 
og/ eller CT 

• Kan gennemføre 
gennemlysningsundersøgelse  

• Kan deltage aktivt ved udførelse af CT-
undersøgelse af abdomen  

• Kan diagnosticere fri luft, 
tyndtarmsileus, colonileus  

• Kan diagnosticere fri væske, lever 
metastaser, større rumopfyldende 
processer og aortaaneurisme  

• Kender til variationer i den 
tidsmæssige sammenhæng mellem 
intravenøs kontrast i forhold til 
billedoptagelsen ved CT  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

UL-fantom-øvelser 

 

Undervisning 

 

Kurser 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 6 måneder 

7.2  

Kan undersøge 
abdomen med 
ultralyd ved 
simple 
problemstillinger 
med assistance 
fra specialist 

• Kan udføre en ultralydsundersøgelse 
af de intraabdominale organer og aorta 
med henblik på en fuldstændig 
anatomisk fremstilling  

• Kan diagnosticere galdesten, fri væske 
og abdominalt aortaaneurisme 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Undervisning 

 

Kurser 

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 6 måneder 

 

  



16 
 

 

8. Urogenital radiologi 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

8.1  

Kan 
diagnosticere de 
almindeligste 
lidelser i nyrer 
og urinveje med 
konventionel 
radiologi og/eller 
snitbilled-
diagnostik 

• Kan diagnosticere nyre/uretersten, 
store tumores og hydronefrose  

• Kan redegøre for differentialdiagnoser 
ved hæmaturi og kende 
udredningsprogrammet herfor 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 6 måneder 

8.2  

Kan undersøge 
urinveje med 
ultralyd ved 
simple 
problemstillinger 
med assistance 
fra specialist 

• Kan diagnosticere hydronefrose og 
urinretention  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Kurser 

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 6 måneder 
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9. Muskuloskeletal radiologi 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

9.1  

Kan 
diagnosticere 
almindelige 
muskuloskeletal
e lidelser ved 
konventionel  

røntgenunder-
søgelse og / 
eller snitbilled-
diagnostik 

• Kan diagnosticere de hyppigste 
normalvarianter/anomalier  

• Kan diagnosticere frakturer og 
luksationer  

• Kan diagnosticere ledlidelser (artrose 
og artrit)  

• Kan diagnosticere patologiske 
processer i knogler og bløddele (f.eks. 
tumorer, infektioner, traumatiske 
forandringer)  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Kurser 

 

Undervisning 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 3 måneder 

9.2  

Kan udføre en 
ultralydsskannin
g af 
bevægeapparat
et med 
assistance af 
specialist 

• Kan udføre ultralydsskanning og 
diagnosticere en større ansamling i 
store led såsom hofte- og knæled 

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Kurser 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 3 måneder 
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10. Neuroradiologi 
Målnummer og 
kompetencemå
l  

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode  

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

10.1  

Kan udføre 
radiologisk 
diagnostik af de 
almindeligste 
lidelser i 
cerebrum og 
columna med 
konventionel 
radiologi og/ 
eller snitbilled-
diagnostik 

• Kan diagnosticere intracerebrale og 
ekstracerebrale blødninger, typiske 
cerebrale infarkter, rumopfyldende 
processer og hydrocephalus  

• Kan diagnosticere typiske traumatiske 
og degenerative sygdomme i columna  

Mesterlære i klinikken  

  

Selvstudium 

 

Undervisning 

Vejledersamtale  

  

Struktureret observation i 
klinikken 

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

Audit på beskrivelser 

Efter 3 måneder 
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11.  Kommunikator 

Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderingsmet
ode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetencegodkende
lse  

 

11.1  

Kan 
kommunikere 
med patienter, 
kolleger samt 
øvrige 
samarbejds-
partnere  

• Kan afholde røntgenkonference under 
supervision  

• Kan udforme en røntgenbeskrivelse 
såvel skriftligt som mundtligt  

• Kan kommunikere forståeligt, med 
situationsfornemmelse og tilpasset 
relevant målgruppe  

• Kommunikerer relevant med patienten 

Mesterlære i klinikken  

 

Formidling, fx ved 
undervisning 

  

 

Struktureret observation i 
klinikken 

 

Vejledersamtale  

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

360-graders evaluering  

 

 

Efter 6 måneder 
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12.  Samarbejder 

Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

12.1  

Kan etablere og 
udvikle 
samarbejds-
relationer 

• Kan etablere og udvikle effektive 
samarbejdsrelationer i tværfaglige 
teams, specielt i samarbejde med 
radiograferne om 
undersøgelsesplanlægning og udførelse  

• Kan samarbejde med lægerne og 
andet personale fra de kliniske 
afdelinger 

Mesterlære i klinikken  

  

 

Vejledersamtale  

 

DRS’ 
kompetencevurderingsskema 

 

360-graders evaluering  

Efter 6 måneder 
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13.  Leder og administrator 

Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

13.1  

Kan orientere 
sig i 
arbejdsgangen 
på en 
radiologisk 
afdeling 

• Kan anvende afdelingens skriftlige 
instruktioner og patientinformationer  

• Strukturerer sit arbejde med optimal 
vægtning mellem patientdiagnostik og 
egen uddannelse  

Mesterlære i klinikken  

  

 

Vejledersamtale  

 

 

Efter 3 måneder 
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14.  Sundhedsfremmer 

Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

14.1  

Kan identificere 
når en 
radiologisk 
procedure vil 
være skadelig 
for patientens 
helbred 

Kan identificere når en radiologisk 
procedure vil være skadelig for 
patientens helbred 

Mesterlære i klinikken  

 

Selvstudium 

  

 

Vejledersamtale  

 

 

Efter 6 måneder 
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15.  Akademiker 

Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

15.1  

Demonstrerer 
kontinuerligt 
videnssøgning, 
samt vurdering 
og udvikling af 
egen ekspertise 

• Kan gennemføre en relevant 
litteratursøgning  

• Kan fremlægge en radiologisk case  

Mesterlære i klinikken  

 

Selvstudium 

  

 

Vejledersamtale  

 

Bedømmelse af mundtlig 
præsentation, fx 
undervisningsseance 

 

 

Efter 9 måneder 
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16. Professionel 
Målnummer og 
kompetencemå
l (svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  
 

Kompetencevurderings-
metode (som angivet i 
målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse  

 

16.1  

Kan erkende 
egne personlige 
faglige og etiske 
grænser 

• Kan effektuere afdelingens regler for 
opnåelse af patientsamtykke i 
forbindelse med undersøgelser  

• Kan indsamle relevant information om 
patienten forud for billeddiagnostiske 
undersøgelser  

• Demonstrerer målrettethed i 
planlægning af egen læring og 
uddannelse  

Mesterlære i klinikken  

 

 

  

 

Vejledersamtale  

 

360-graders evaluering 

 

 

Efter 6 måneder 
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1.4 Konferencer, undervisning, kurser og kongresdeltagelse 
Afdelingskonferencer samt anden mødeaktivitet på afdelingen, inkluderende I-lægens rolle, mulighed 
for at deltage samt forventet udbytte 

I-lægen møder kl. 7.30 til det daglige tværfaglige morgenmøde (morgen-briefing) vedr. dagens 
arbejdstilrettelæggelse. Ved det efterfølgende lægemøde drøftes eventuelle udfordringer, og alle afdelingens 
læger fremlægger på skift spændende cases eller forestår mindre undervisningsseancer. Herved bliver der 
mulighed for udveksling af gode ideer lægerne imellem og dermed basis for en hurtigere læringskurve.  

1.4.1 Undervisning 

Undervisning, uformelt samt formelt, inkluderende evt. kurser og kongresdeltagelse 

Der planlægges undervisningsprogram for ½ år af gangen (ved UKYL). Alle læger under uddannelse 
underviser minimum 1 gang / halvår sv.t. 45 minutters undervisning, evt. fordelt på mindre sessioner. 

Der er fælles månedligt møde for alle yngre læger på hospitalet den første onsdag i måneden, hvor der bl.a. 
diskuteres overenskomstmæssige problemstillinger.  

Den anden onsdag i måneden er der staff-meetings for alle læger på sygehuset, eller der forestås anden 
længerevarende undervisning internt på afdelingen. 

Den tredje onsdag i måneden er der fælles, tværfagligt personalemøde på afdelingen, ved afdelingsledelsen. 

Den fjerde onsdag i måneden er der fælles yngre læge møde for alle de yngre læger på afdelingen. 

Den første torsdag i måneden er der fælles lægemøde for alle læger i afdelingen, og de øvrige torsdage er 
der ca. 45 minutters undervisning for afdelingens læger.  

Alle I-læger tilbydes undervisning for I-læger i Videreuddannelsesregion Nord, 4 dage årligt. 

1.4.2 Kursusdeltagelse 

Alle læger opfordres til at søge om yderligere kursusaktivitet, f.eks. Basiskursus i CT (afholdes i Herning) og 
DUDS’s Basiskursus i ultralydsskanning (vanligvis på Herlev Hospital). Endvidere er der selvfølgelig kursus-
fri til kursusdage for I-læger i Diagnostisk Radiologi i Regionen.  

1.5 Uddannelsesdage 
I-læger tilbydes endvidere 1 – 2 dages klinisk ophold på Nuklearmedicinsk Afdeling i Herning. Ved ønsker 
herom, kan der ydermere aftales udveksling med Røntgenafdelingen i Holstebro i kortere eller længere 
perioder. 

1.6 Forskning og udvikling 
Forskning, udviklings- og kvalitetsarbejde på afdelingen 

Der er løbende forskningsprojekter på afdelingen. Disse projekter foregår ofte i samarbejde med de kliniske 
afdelinger. Det forsøges planlagt således, at I-lægen deltager i mindst et projekt inden for sin 
ansættelsesperiode på afdelingen. Der foregår løbende udviklings- og kvalitetsarbejde på afdelingen, både 
hvad angår patientforløb, personale, apparatur og diagnostik. 

 

1.7 Anbefalet litteratur 
Litteratur til selvstudium: 

Basal klinisk radiologi . Bevægeapparatet af Anne Grethe Jurik. D.a.d.l forlag 

 

Accidents and injury Accident and Emergency Radiology [Paperback]Nigel  Raby (Author), Gerald 

De Lacey (Author), Laurence Berman (Author). 

Practical Ultrasound, ISBN: 1-85315-603-5, Jane Aty/Edward Hoey.Tekstbog om musculoskeletal 
Ultrasound. Lars Bolvig og COSelvstudie (e-læring): 

http://www.amazon.com/Nigel-Raby/e/B0034Q6YVG/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gerald%20De%20Lacey
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gerald%20De%20Lacey
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Laurence%20Berman
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e-Dok.rm.dk 

www.radiologyassistant.nl/ 

https://radiopaedia.org/ 

Patologi: 

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/pulmonar/cxr/atlas/cxratlas_f.htm 

  

http://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open
http://www.radiologyassistant.nl/
https://radiopaedia.org/
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine/pulmonar/cxr/atlas/cxratlas_f.htm
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2. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
Uddannelseslægers evalueringer af afdelingen ses på www.evaluer.dk – ligesom seneste inspektorrapport 

kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Link). 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) skal sikre høj kvalitet i den lægelige 

videreuddannelse (Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 

lægers videreuddannelse
1
). Derfor følger DRRLV løbende uddannelseslægernes evalueringer af 

uddannelsesstederne, ligesom inspektorrapporter altid dagsordensættes på møder i DRRLV. 

Kvaliteten i den lægelige videreuddannelse følges endvidere af de postgraduate kliniske lektorer og i de 

specialespecifikke uddannelsesudvalg (se nedenfor), og på de enkelte hospitaler, samt på den enkelte 

afdeling.  

Alle uddannelseslæger skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår 

uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedets uddannelsesmiljø og dets 

læringsrammer. Evalueringen foregår via www.evaluer.dk, som den yngre læge kan tilgå fra den elektroniske 

logbog.  

Uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsesstederne offentligøres på www.evaluer.dk. Den enkelte 

læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for 

alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at 

se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den 

mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning 

på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i 

arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 

2.1 Inspektorrapporter 
Sundhedsstyrelsen

2
 er ansvarlig for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende 

afdelinger med jævne mellemrum, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers 

videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som 

uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i 

kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. 

Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor 

(PKL) i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 

med hospitalsledelsen / Klinikindehaveren, ledelsen på afdelingen og UAO, samt for hospitalerne de 

uddannelseskoordinerende overlæger. 

 

2.2 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 

videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til 

sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. 

Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter 

og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. I langt de fleste specialespecifikke 

uddannelsesudvalg er yngre læger repræsenteret ved afdelingernes uddannelseskoordinerende yngre læge 

                                                      

 

1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 

http://www.evaluer.dk/
http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
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3. Nyttige kontakter 
Uddannelsesansvarlige overlæger 

Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted: 

(http://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/job-og-uddannelse/)  

 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 

Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

 

Specialeselskabets hjemmeside  

WWW.DRS.dk 

 

Sundhedsstyrelsen 

www.sst.dk - Den lægelige videreuddannelse 

 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 

Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk 

Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

 

Andre 

Lægeforeningens karriererådgivning Karrierecoaching  

Karriereværket https://www.laeger.dk/sites/default/files/karrierevaerket_1.pdf  

 

  

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/job-og-uddannelse/
http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/
http://www.drs.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
https://www.laeger.dk/karriere-og-uddannelse-yngre-laeger
https://www.laeger.dk/sites/default/files/karrierevaerket_1.pdf
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4. Overordnet organisering af den lægelige videreuddannelse 
 

Navn og forkortelse Ansvar Opgaver 

Lægefaglig direktør Har det overordnede 

ansvarlig for den lægelige 

videreuddannelse på 

hospitalet 

 

UKO - 

Uddannelseskoordinerende 

overlæge 

Har ansvar for den lægelige 

videreuddannelse på 

hospitalet 

På alle hospitaler i Videreuddannelsesregion 

Nord er det i praksis den/de 

uddannelseskoordinerende overlæger, som 

varetager udvikling og drift af den lægelige 

videreuddannelse i samarbejde med den 

lægefaglige direktør, center- og 

afdelingsledelserne og de 

uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) og 

uddannelseskoordinerende yngre læger 

(UKYL). 

Center- /afdelingsledelse Er ansvarlig for den 

lægelige videreuddannelse i 

afdelingen 

Afdelingsledelserne sikrer i samarbejde med 

UAO rammerne for den lægelige 

videreuddannelse på afdelingen. 

UAO – 

uddannelsesansvarlig 

overlæge 

Er leder af den lægelige 

videreuddannelse i 

afdelingen 

UAO sikrer i samarbejde med afdelingsledelsen 

og afdelingens UKYL rammerne for 

gennemførelse og evaluering af de 

uddannelsesforløb, som afdelingen tilbyder.  

UAO skitserer en overordnet plan for hvilke 

arbejdsfunktioner uddannelseslægen skal 

varetage for at opnå de kompetencer, som er 

planlagt opnået i uddannelsesforløbet på den 

pågældende afdeling og hvordan 

uddannelseslægen skal rotere mellem 

afdelingens afsnit eller teams. Denne plan er 

en del af uddannelsesprogrammet. I 

dagligdagen er det ofte skemalægger, der 

lægger arbejdsplanen.  

UAO skal sikre, at der tilbydes den fornødne 

oplæring og supervision samt 

kompetencevurdering i afdelingen. UAO 

udpeger de speciallæger og 

uddannelseslæger, som skal fungere som 

hovedvejledere. Som overordnet ansvarlig for 

den lægelige videreuddannelse i afdelingen 

skal UAO holdes orienteret om alle 

uddannelsesforløb, ligesom UAO skal 

godkende alle individuelle uddannelsesplaner. 

UAO beslutter, hvem der kan 

kompetencevurdere hvilke kompetencer 
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(uddelegerer). UAO har ansvar for at alle 

aftaler dokumenteres skriftligt, herunder at der 

udarbejdes referater fra samtalerne. 

AMU – almenmedicinsk 

uddannelseskoordinator 

Vedligeholder oversigter 

over de 

uddannelsesgivende 

almene praksis i 

videreuddannelsesregionen, 

og fordeler de 

uddannelsessøgende læger 

heri. 

Deltager i ansættelsesudvalget og er bindeled 

til de uddannelsesgivende almenpraksis´er, 

indenfor et geografisk område. Rådgiver de 

uddannelsessøgende læger indenfor eget 

område. Der er 8 AMU´er i Region Midtjylland 

og 4 i Region Nordjylland 

Tutor I praksis er tutorlægen 

ansvarlig for den lægelige 

videreuddannelse. Dette 

gælder for både almen 

praksis og 

speciallægepraksis.  

Tutorlægen sikrer rammerne for gennemførelse 

og evaluering af de uddannelsesforløb, som 

afdelingen tilbyder. Tutorlægen fungerer som 

uddannelsesansvarlig overlæge og 

hovedvejleder for uddannelseslægen. 

Tutorlægen planlægger i samarbejde med 

uddannelseslægen, hvilke arbejdsfunktioner 

uddannelseslægen skal varetage for at opnå 

de kompetencer, der er beskrevet i 

uddannelsesprogrammet for den aktuelle 

ansættelse. Tutorlægen er ansvarlig for, at den 

fornødne oplæring, supervision og 

kompetencevurdering foregår. Tutorlægen har 

ansvar for at alle aftaler dokumenteres skriftligt, 

herunder at der udarbejdes referater fra 

samtalerne 

Klinikindehaveren har ansvar for at alle aftaler 

dokumenteres skriftligt, herunder at der 

udarbejdes referater fra samtalerne. 

Hovedvejleder Har ansvar for at den 

enkelte uddannelseslæge 

får den tilstrækkelige og 

nødvendige vejledning i 

uddannelsesforløbet  

Hovedvejleder er ansvarlig for den enkelte 

uddannelseslæges forløb – herunder afholde 

vejledersamtaler og sikre, at der udarbejdes 

individuelle uddannelsesplaner i samarbejde 

med uddannelseslægen. Hovedvejleder skal 

sikre at uddannelseslægen får 

karrierevejledning. 

Den individuelle uddannelsesplan beskriver 

hvad den enkelte uddannelseslæge skal 

fokusere på i den periode planen er lavet for.  

Klinisk vejleder Alle læger i afdelingen  Alle læger kan fungere som kliniske vejledere i 

den daglige oplæring og supervision. Kliniske 

vejledere, der er et uddannelsestrin højere end 

uddannelseslægen kan efter delegation fra 

UAO vurdere gennemføre 

kompetencevurdering. 
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UKYL – 

uddannelseskoordinerende 

yngre læge 

 UKYL´en samarbejder tæt med den 

uddannelsesansvarlige overlæge om at sikre 

og udvikle uddannelsen på afdelingen.  

PKL – postgraduat klinisk 

lektor 

Fagligt ansvar for at 

uddannelsen lever op til 

målbeskrivelsens krav 

indenfor 

videreuddannelsesregionen 

Der er ansat postgraduate kliniske lektorer 

(PKL) i alle specialer, for Klinisk 

Basisuddannelse og uddannelsen i 

akutafdelinger, samt enkelte tværgående 

PKL’er. PKL’ernes opgaver er at sikre 

kvaliteten af uddannelsen i pågældende 

speciale/ område, samt at sikre den 

pædagogiske udvikling i videreuddannelsen.  

PKL har således formidlende og rådgivende 

funktion. Det er samtidig PKL’erne, der 

sammen med de uddannelsesansvarlige 

overlæger i videreuddannelsesregionen 

sammensætter uddannelsesforløb og PKL er 

ansvarlig for at der findes opdaterede 

uddannelsesprogrammer.  

PKL rådgiver i sager, hvor der søges merit.  

Endelig vil PKL i et vist omfang blive inddraget i 

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, ligesom 

PKL inddrages når kvaliteten af 

videreuddannelsen i en afdeling ikke lever op til 

kravene (f eks efter et inspektorbesøg – se 

afsnittet ”Evaluering af den lægelige 

videreuddannelse”). 

DYNAMU  Deltager i ansættelsesudvalget i specialet og 

hjælper AMU og PKL med at afholde kurser og 

rådgive de uddannelsessøgende læger 

Andre?    

 

4.1 Generelt om uddannelsesvejledning/samtaler 
Alle uddannelsessøgende læger tildeles en hovedvejleder / tutorlæge. Uddannelseslægen og hovedvejleder 

/ tutorlægen er ansvarlige for at gennemføre introduktionssamtale, en eller flere justeringssamtaler samt en 

afsluttende samtale. Samtalerne indeholder, udover planlægning af kompetenceudvikling, også 

karrierevejledning. I forbindelse med disse vejledersamtaler udarbejder uddannelseslægen en skriftlig 

individuel uddannelsesplan, som skal godkendes af hovedvejleder / tutorlægen/ UAO, samt 

uddannelseslægen. Da uddannelsesprogrammet beskriver idealforløbet for uddannelsen, er formålet med 

den individuelle uddannelsesplan at beskrive afvigelser fra standardforløbet. 

Det er uddannelseslægens ansvar sammen med hovedvejleder / tutorlæge at planlægge, gennemføre og 

dokumentere disse samtaler. Til brug ved samtalerne er udviklet en app ”Vejledning”, hvor der er samlet 

centrale dokumenter og vejledninger til brug under din uddannelse. 

4.2 Generelt om godkendelse af kompetencer 
Godkendelse af kompetencer og kurser samt tidsmæssig attestation, foregår elektronisk i www.logbog.net. 
Logbogen findes også som app, hvorfra uddannelseslægen kan klarmelde kompetencer og skrive noter mm. 

http://www.logbog.net/
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4.3 Hvis uddannelsesforløbet ikke lever op til uddannelsesprogrammet 
Såfremt en uddannelseslæge ikke finder at uddannelsen lever op til det uddannelsesprogram, som er 
udarbejdet for det pågældende uddannelsesforløb, er det i første omgang hovedvejlederen, som skal 
kontaktes. Løses problemet ikke ad denne vej kontaktes UAO og afdelingsledelsen. Kan man ikke få sin sag 
behandlet indenfor afdelingens rammer kan uddannelseslægen – efter at have orienteret afdelingsledelsen - 
henvende sig til hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge eller specialets / områdets PKL.  

Under ansættelse i praksis drøftes problemet i første omgang med tutorlægen, hvorefter det kan drøftes med 
specialets PKL, hvis der ikke kan findes en løsning i den pågældende praksis.  

Det vil ligeledes være naturligt at rette henvendelse til Videreuddannelsessekretariatet, såfremt man har 
problemer i forhold til uddannelsen på afdelingen / i praksis. 


