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1. Indledning 
 
Introduktion 
Radiologi er et spændende og alsidigt speciale, som omfatter diagnostik ved hjælp af forskellige 
diagnostiske modaliteter (røntgen, ultralyd, computer tomografi (CT) og magnetisk resonans (MR), 
mammografi), samt forskellige billedvejledte invasive procedurer. Den billeddiagnostiske afdeling 
er et centralt speciale på ethvert hospital, og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige 
øvrige kliniske specialer. De diagnostiske samt terapeutiske procedurer forudsætter en tæt kom-
munikation med de henvisende klinikere for at sikre hensigtsmæssig udredning og behandling. 
Det kræves derfor, at en introduktionsreservelæge i radiologi ikke alene behersker en diagnostisk 
viden men også en indsigt i hvordan, de kliniske problemstillinger bedst løses ud fra et begrundet 
valg mellem forskellige radiologiske metoder. 
 
Målsætningen for introduktionsstillingen er at introducere lægen til det radiologiske speciale, at 
vurdere lægens egnethed til specialet og at kvalificere lægen til videregående uddannelse i hoved-
uddannelsesstilling i radiologi. Introduktionslægen forventes efter gennemført forløb at have et 
basalt kendskab til fagets almene arbejdsområder og basale teoretiske områder, som beskrevet i 
”Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i radiologi, april 2016”  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/radiologi 
 
Speciallægeuddannelsen understøttes ved anvendelse af elektronisk logbog. Ved ansættelsens 
start tilsendes password på mail fra Videreuddannelsesregion Nord til introduktionslægen (I-
lægen). I den elektroniske logbog vil I-lægen blive evalueret under uddannelsen. Skemaer med de 
kompetencer, der skal opnås, findes på https://secure.logbog.net/login.dt 
Sammen med vejleder attesteres disse kompetencer løbende efterhånden, som de opnås. 
 
Uddannelsesprogrammet er en beskrivelse af hvordan, de kompetencer, som er beskrevet i Mål-
beskrivelsen, læres på Billeddiagnostisk afsnit i Hjørring. For at forstå og udnytte uddannelsespro-
grammet er det vigtigt at have sat sig ind i Målbeskrivelsen. 
 
For den enkelte I-læge udarbejdes en personlig uddannelsesplan kort efter ansættelsesstart i for-
bindelse med den første uddannelsessamtale, som beskriver hvornår og hvordan kompetencerne 
erhverves for vedkommende på Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. Dette gøres individuelt ud fra I-
lægens personlige forudsætninger. Uddannelsesplanen kan evt. oploades til logbog.net af I-lægen, 
og den revideres løbende ved uddannelsessamtalerne.  
 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 
om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/radiologi
https://secure.logbog.net/login.dt
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?
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2. Uddannelsens opbygning  
 
Uddannelsen til speciallæge i Radiologi består af 12 måneders introduktionsuddannelse efterfulgt 
af 48 måneders hoveduddannelse. Introduktionsuddannelsen skal være gennemført og godkendt 
førend tiltrædelse i en hoved-uddannelsesstilling i diagnostisk radiologi. 
Under introduktionsuddannelsen skal gennemføres et obligatorisk vejledningskursus i andet halv-
år. Vedrørende information og tilmelding til kurset henvises til hjemmesiden for Sekretariatet for 
Lægelig Videreuddannelse, Region Nord, http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/ 
 
 

1. ansættelse 

Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring, Regionshospital Nordjylland 

Varighed 12 mdr. i Hjørring. 

 
 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af fagli-
ge funktioner og læringsrammerne 
 
Man kan læse om Billeddiagnostisk afsnit (BDA), Hjørring, Regionshospital Nordjylland (RHN) – i 
det efterfølgende BDA, Hjørring, RHN – ved at følge dette link til LUF (Lægers Uddannelsesforum i 
Vendsyssel): 
 
http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-
Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel/Laegelig-
videreuddannelse/Introduktionsuddannelse/Billeddiagnostik 
 
BDA, Hjørring er en del af det i maj 2015 dannede Regionshospital Nordjylland, som er en sammen-
lægning af det tidligere Sygehus Vendsyssel med matrikler i Hjørring og Frederikshavn og det tidli-
gere Sygehus Thy-Mors med matrikel i Thisted. I-lægen er udelukkende tilknyttet matriklen i Hjør-
ring. 
 
BDA, Hjørring har akutfunktion med vagtberedskab 24 timer, herunder traumefunktion og FAM. 
Der foretages ca. 110.000 procedurer årligt fordelt på CT, MR, UL, konventionelle røntgenunder-
søgelser, Mammografi (screening og klinisk mammografi). Følgende specialer/ afdelinger betjenes: 
abdominal kirurgi, herunder mammakirurgi, ortopædi, pædiatri, kardiologi, almen medicin, ga-
stroenterologisk medicin, lungemedicin, geriatri, reumatologi, anæstesi/intensiv afd., gynækolo-
gi/obstretrik.  
Der afholdes konferencer med almen kir afd., ortopædkir.afd. (skadekonference og konference for 
indlagte O-ptt.), pædiatrisk, lungemedicinsk, geriatrisk konferencer, reumatologisk konference og 
mammakonferencer. 
 
De forskellige modaliteter er organiseret i afsnit (MR, CT, UL og Mammaklinikken) med en overlæ-
ge som fagansvarlig. Der rådes over CT scannere, MR scannere, UL stuer med nyt udstyr og mam-

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel/Laegelig-videreuddannelse/Introduktionsuddannelse/Billeddiagnostik
http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel/Laegelig-videreuddannelse/Introduktionsuddannelse/Billeddiagnostik
http://www.rhnordjylland.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-og-Frederikshavn/Laegers-Uddannelsesforum-Vendsyssel/Laegelig-videreuddannelse/Introduktionsuddannelse/Billeddiagnostik


 5 

mografistue. Lægerne roterer mellem alle eller flere af afsnittene, men overlægerne er typisk mest 
i det afsnit, de er fagansvarlige for. Uddannelseslægerne roterer også mellem afsnittene efterhån-
den som kompetencer opnås. I-lægen starter typisk i UL afsnittet i de første 6 måneder med gli-
dende overgang til CT afsnittet. Der bliver også et kortere ophold i MR, typisk som enkelte dage i 
de sidste 6 måneder af uddannelsen.  
 
Konferencer og konventionelle røntgenundersøgelser deltager alle i at afholde og beskrive. Gen-
nemlysningsundersøgelser er stærkt på retur. I lægen begynder typisk med at blive oplært i orto-
pæd radiologi ved at beskrive skader under gennemgang og supervision af speciallæge og introdu-
ceres i afholdelse af skadekonference i begyndelsen sammen med speciallæge. Derefter bygges 
kompetencerne op under hensyntagen til I-lægens faglige og personlige udvikling og iht. den ud-
formede individuelle uddannelsesplan, så I-lægen efter 1 års uddannelse er rustet til at søge HU-
stilling i Radiologi. BDA, Hjørring benytter sig i udtalt grad af mesterlære princippet med tæt su-
pervision og feedback mellem uddannelseslæge og speciallæge/vejleder. Se nærmere beskrivelse 
af begrebet ”superviseret dagligt arbejde/mesterlære” under afsnit 3.2 ”Læringsmetoder”. 
 
Der rådes over et ekstra undersøgelsesrum med UL apparat, hvor uddannelseslæger kan øve sig og 
have god tid til udvalgte patienter i starten af oplæringen med supervision af speciallægen i UL af-
snittet. I UL afsnittet er der ansat UL-sygeplejersker med erfaring i UL scanninger, som udfører en 
stor del af alle ambulante/akutte UL-scanninger. De indgår derfor i oplæringen af I-lægerne, hvil-
ket der er stor tilfredshed med.  
 
I CT afsnittet har en læge ”CT 1 funktionen”, hvilket betyder, at lægen har akuttelefonen, skal 
modtage bestilling af akutte CT-scanninger, visitere/prioritere akutte undersøgelser og har kontak-
ten til de kliniske afdelinger. Denne funktion er god læring i lægeroller som leder/administrator, 
samarbejder og kommunikator. 
 
Mammaklinikken er 1-sporet, og varetages af overlæger med delfunktion i mammaradiologi; re-
sten af tiden roterer de i de øvrige afsnit. Hvis I-lægen ytrer ønske herom, kan man komme på op-
hold i Mammaklinikken.  
 
Sygehuset råder over et færdigheds- og simulationstræningslaboratorium, hvor der kan trænes an-
læggelse af ascites og pleuradræn på fantomer (deles med Aalborg UH). 
 
Vagtstrukturen er 2-sporet med en YL i forvagt, der møder til dagarbejde kl. 07:30- 15:30 og fort-
sætter i tilstedeværelsesvagt til kl. 21:30. Vagtrullet et 7-skiftet. Overlægerne går i bagvagt. Fra kl. 
21:30 overtager TMC Sydney1 for- og bagvagt, og forvagten har fri fra dette tidspunkt samt næste 
dag. Bagvagten er såkaldt ”skyggebagvagt” bagved TMC Sydney men kan kun tilkaldes ved sy-

stemnedbrud eller uopsættelige, invasive procedurer. I-læger er vagtfrie indtil videre, men dette 

kan blive ændret.  
 

                                                      
1 TMC står for Tele Medicine Clinic, og er et privat firma, som udbyder telemedicinske løsninger. De har afdelinger i 

Sydney og Barcelona. BDA, Hjørring bliver betjent om natten af radiologer, som taler skandinavisk. De arbejder i dag-
tid i Sydney, mens der er nat i DK. 
Se mere på www.telemedicineclinic.com    

http://www.telemedicineclinic.com/
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I-lægen deltager i og afholder intern undervisning, som minimum 2 gange. Det er planen, at der 
skal foretages 360 graders evaluering af I-lægen med start i 2017, og UAO er uddannet til dette i 
2016. Ledelsen sender indbydelser ud og indkalder til 360 graders evaluering af I lægen, som vil 
blive gennemført ca. midtvejs i uddannelsen. Der afholdes årligt 3-timers møde for yngre læger. 
Staffmeeting fælles for alle afholdes 1 gang om måneden.  
 
Det er ambitionen, at I-lægen skal deltage i gennemførelsen af mindre videnskabeligt projekt un-
der ansættelsen (kasuistik/poster), og I-lægen vil blive støttet i dette af ledelsen. Der vil i 2016 bli-
ve oprettet en ”idebank”, hvor interessante cases gemmes, så I-lægen kan vælge en case til en ka-
suistik. 
 
I-lægen deltager i obligatorisk kursus (de punkt 3.3 obligatoriske kurser), og introkurser i Uddan-
nelsesregion Nord, som er 1 dags kurser, der afholdes på skift i Randers, Viborg, Herning og Hjør-
ring med forskellige relevante emner. Det tilstræbes også, at I-lægen deltager i DUDS´ basis UL 
kursus; se Radiologisk Selskabs hjemmeside under kurser www.drs.dk 
 
 

3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser 
og forskning 
 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i Målbeskrivelsen, hvor der angives 
forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder des-
uden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. 
 
Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og 
kompetencevurderingsmetoder vælges for den pågældende ansættelse. Kompetencevurderings-
metodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet i skemaerne ne-
denfor på næste side fordelt på de 7 lægeroller: 
 
 

http://www.drs.dk/
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1.0 Abdominal radiologi Medicinsk ekspert/ lægefaglig   Tidspunkt for forventet kom-

petence godkendelse (mdr.) 

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering  

1.1 Kan radiologisk diagnosticere 
de almindeligste lidelser i ab-

domen med de anvendte mo-
daliteter 

Kan genkende normalanatomi og patoana-
tomi ved sygdomme som f.eks. fri luft, ileus, 

større infektioner, ansamlinger 
Kan diagnosticere fri væske, fokale processer 

i leveren, større rumopfyldende processer og 

aortaaneurisme 
 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt ar-
bejde 

 

 

Vejledersamtale 
 

Radiologisk kompetencevur-
dering 

 

 

Måned 6-12 

1.2 Kan undersøge  

abdomen med ultralyd ved 

simple problemstillinger med 
assistance fra specialist 

Kan udføre en ultralydsundersøgelse af de 

intraabdominale organer og aorta med hen-

blik på en fuldstændig anatomisk fremstilling 
Kan diagnosticere galdesten, fri væske og 

abdominalt aortaaneurisme 
 

Superviseret dagligt ar-

bejde 

Radiologisk kompetencevur-

dering 

 

Måned 3-9 
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2.0 Fysik og teknik Medicinsk ekspert/ lægefaglig   Tidspunkt for forventet 
kompetence godkendelse 

(mdr.) 

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering  

2.1 Forstår de væsentlige be-

greber ved strålefysik 

Røntgenstrålings frembringelse 

Kender til de basale begreber og faktorer af 
betydning for stråledosis 
 

Selvstudium 

Regionalt strålehygiejne-

kursus ved cheffysiker 

Vejledersamtale 

 

 

Måned 1-6 

2.2 Forstår principperne ved 

konventionel røntgenunder-
søgelse  

Princippet i opbygningen af røntgenappara-

tet 
Kender faktorer af betydning for røntgenun-

dersøgelsens billedkvalitet 
Genkender diagnostiske sufficiente billedop-

tagelser 
 

Superviseret dagligt ar-

bejde 
 

 

Radiologisk kompetence-

vurdering 
 

 

Måned 1-3 

2.3 Forstår principper ved CT 

skanning 

 

Den fysiske baggrund og princippet ved CT- 

skanning 

Kender faktorer af betydning for billedkvali-
tet ved CT scanning 

Kender til de hyppigst anvendte protokoller 
samt 2D og 3D rekonstruktioner  

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt ar-
bejde 

 
 

 

Vejledersamtale 

 

Radiologisk kompetence-
vurdering 

 
 

Måned 6-12 

2.4 Kender til princippet ved og 
kan i nogen grad foretage 

ultralydsskanning 

Princippet i dannelse af ultralydsbillede 
Kender til faktorer af betydning for billedkva-

litet herunder valg af probe og basale appa-
raturindstillinger 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt ar-
bejde 

 

Vejledersamtale 
 

Radiologisk kompetence-
vurdering 

 

Måned 3-9 

2.5 Kender til basale principper 

ved MR-skanning 

Basale fysiske baggrund og princip ved MR-

skanning, herunder kendskab til de alminde-
ligste sekvenser 

Kender kontraindikationer og mulige kompli-
kationer ved MR-skanning 

Selvstudium 

 
Superviseret dagligt ar-

bejde 
 

 

Vejledersamtale 

 
Radiologisk kompetence-

vurdering 
 

 

Måned 9-12 
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3.0 Kontraststoffer Medicinsk ekspert/ lægefaglig   Tidspunkt for forventet kom-

petence godkendelse (mdr.) 

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering  

3.1 Kender til de anvendte kon-
traststoffer, herunder kend-

skab til de mest udbredte 
guidelines 

Principper for anvendelse af kontraststof-
fer, herunder timing af skanning ift. kon-

trastindgift 
Kender til kontraindikationer, bivirkninger 

og interaktioner for de anvendte kontrast-

stoffer  
Kan diagnosticere og initiere behandling af 

akutte reaktioner fra anvendte kontrast-
stoffer 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt ar-
bejde 

 

 
 

Vejledersamtale 
 

Radiologisk kompetencevur-
dering 

 

 

Måned 6-12 

4.0 Muskuloskeletal radio-

logi  

Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering Tidspunkt for forventet kom-

petence godkendelse (mdr.) 

4.1 Kan radiologisk diagnosti-
cere de almindeligste mu-

skuloskeletale lidelser 

med de anvendte modali-
teter  

Kender til normalanatomi og 
kan diagnosticere de hyppigste normalvari-

anter/anomalier 

Kan diagnosticere frakturer og luksationer 
Kan diagnosticere ledlidelser (artrose og 

artrit) 
Kan diagnosticere de hyppigste patologiske 

processer i knogler og bløddele  

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt ar-

bejde 
 

 

Vejledersamtale 
 

Radiologisk kompetencevur-

dering 
 

 

Måned 1-3 
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5.0 Neuroradiologi 
 

Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering Tidspunkt for forventet kom-

petence godkendelse (mdr.) 

5.1 Kan radiologisk diagnosti-

cere de 
almindeligste lidelser i ce-

rebrum og columna med 
de anvendte modaliteter 

 

Kan diagnosticere intracerebrale og eks-

tracerebrale blødninger, typiske cerebrale 
infarkter, rumopfyldende processer og 

hydrocephalus 
Kan diagnosticere typiske traumatiske og 

degenerative sygdomme i columna 

Selvstudium 

 
Superviseret dagligt arbej-

de 
 

 

 

Vejledersamtale 

 
Radiologisk kompetencevur-

dering 
 

 

Måned 6-9 

6.0 Radiologisk strategi Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet kom-

petence godkendelse (mdr.) 

6.1 Kender til visitation og 
prioritering af den rette 

billeddiagnostiske pro-

cedure eller det rette 
billedvejledte terapeuti-

ske indgreb, samt kan 
vurdere kvaliteten af de 

hyppigste billeddiagno-
stiske undersøgelser 
  

Kan redegøre for de almindeligste indika-
                                     o-

nel radiologisk undersøgelse og undersø-

gelse med snitbilleddiagnostik  
Kan vurdere om undersøgelsen er beret-

tiget og i så fald hvilken modalitet, der 
med fordel kan anvendes  
Kan vurdere optagelsernes kvalitet og di-
agnostiske værdier og tage stilling til 

eventuel supplerende undersøgelse  
 

Selvstudium 

 
Superviseret dagligt arbej-

de 
 

 

Vejledersamtale 

 
Radiologisk kompetencevur-

dering 
 

 

Måned 9-12 
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7.0 Strålebeskyttelse  Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 
 

Tidspunkt for forventet kom-
petence godkendelse (mdr.) 

7.1 Kender til kilder for 

patient- og personale-

bestråling samt meto-
der til begrænsning af 

bestråling 
 

 

Kendskab til den generelle strålebeskyt-

telse 

Forståelse for niveauet af stråledosis for 
henholdsvis røntgenundersøgelse og CT, 

herunder de forskellige CT regioner 
Kendskab til metoder til begrænsning af 

bestråling af patienter og personale her-

under gravide 
Anvender strålebeskyttende foranstalt-

ninger, både personlige og for personale i 
det radiologiske arbejde ved behov 

 

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt arbejde 
 

 

Vejledersamtale 

 

Radiologisk kompetencevur-
dering 

 

Måned 1-3 

7.2 Kender til kvalitetssik-
ring og apparaturkon-

trol i en røntgenafde-
ling 

 

Kendskab til den regelmæssige appara-
turkontrol og kvalitetskontrol 

Superviseret dagligt arbejde 
 

 

Vejledersamtale 
 

Måned 9-12 



 12 

 

 

8.0 Thoraxradiologi  Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 

(mdr.) 

8.1 Kan radiologisk diag-

nosticere de almin-

deligste lidelser i tho-
rax med de anvendte 

modaliteter 
 

Kan genkende normal anatomi og patoana-

tomi ved pneumoni, lungestase, lungetu-

mor, atelektase, pneumothorax, pleural an-
samling, mediastinum 

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt arbejde 
 

 

Vejledersamtale 

 

Radiologisk kompetence-
vurdering 

 
 

Måned 2-6 

8.2 Kan undersøge  

thorax med ultralyd 
ved simple problem-

stillinger med assi-
stance fra specialist 

og kan eventuelt ud-

føre ultralydsvejledt 
intervention 

Kan udføre skanning og diagnosticere pleu-

ral ansamling 
Kendskab til indikationer og principper for 

pleuracentese 

Superviseret dagligt arbejde Radiologisk kompetence-

vurdering 

Måned 3-9 
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9.0 Urogenital radiologi Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 

(mdr.) 

9.1 Kan radiologisk diag-

nosticere de alminde-

ligste lidelser i nyrer 
og urinveje med de 

anvendte modaliteter 
 

Kan genkende normalanatomi og patoana-

tomi ved nyre/uretersten, tumorer og hy-

dronefrose 

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt arbej-
de 

 

Vejledersamtale 

 

Radiologisk kompetence-
vurdering 

 

Måned 3-9 

9.2 Kan undersøge  

urinveje med ultralyd 
ved simple problem-

stillinger med assi-
stance fra specialist 

 

Kan diagnosticere hydronefrose og urinre-

tention 
 

Superviseret dagligt arbej-

de 
 

Radiologisk kompetence-

vurdering 
 

Måned 3-9 

10.0 Akademiker / for-

sker og underviser 

 
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 
 

Tidspunkt for forventet 
kompetence godkendelse 

(mdr.) 

10.1 Evner kontinuerligt at 
opsøge ny viden, at 

vurdere validiteten 

og at udvikle egen ek-
spertise 

Opsøger relevant viden 
Kan gennemføre en litteratursøgning kritisk 

og relevant 

Har en systematisk tilgang til egen læring og 
egen uddannelse 

Har en refleksiv tilgang til egen praksis 
Kan fremlægge en radiologisk case 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt arbej-

de 
 

Radiologiske lærebøger og 
videnskabelige artikler 

 
 

Vejledersamtale 
 

Bedømmelse af mundtlig 

præsentation 
 

 
 

 
 

Måned 6-12 
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11.0 Kommunikator  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 

(mdr.) 

11.1 Kan kommunikere 

mundtligt med patien-

ter, kolleger og sam-
arbejdspartnere 

Kan samtale med patienter (herunder børn og 

deres forældre) imødekommende og i et sprog 

tilpasset barnets alder og forældre elle patien-
tens uddannelsesmæssige forudsætninger 

Kan informere professionelt om risici ved en ak-
tuel billeddiagnostisk undersøgelse og sikre sig 

at det bliver forstået 
Kan kommunikere forståeligt mundtligt med 

personale der indgår i det tværfaglige team i 
dagarbejdet og i en eventuel vagt (omkring pri-

oritering af patienter, tilrettelæggelse af under-

søgelser, brug af kontrast og lægemidler, for-
beredelse af patienter og aktion ved uventede 

fund) 
Kan kommunikere forståeligt ved telefonsamta-

ler (fokus på den akutte problemstilling profes-
sionelt formuleret, samt bevidsthed om sikker 

kommunikation) 
Kan kort og klart formulere et mundtligt svar 

med eventuelle differentialdiagnoser og anbefa-

linger 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Radiologisk kompetence-

vurdering 

 
360 graders feedback 

Måned 1-9 

 

 
 

11.2 Kan kommunikere 

skriftligt med patien-
ter, kolleger og sam-

arbejdspartnere 

Kan kort og klart formulere et skriftligt svar 

med eventuelle differentialdiagnoser og an-
befalinger 

Kan kommunikere forståeligt skriftligt med 

personer som indgår i det tværfaglige team i 
dagarbejdet og i en eventuel vagt 

Superviseret dagligt arbej-

de 

Audit af beskrivelser Måned 1-9 

11.3 Kan afholde røntgen-

konference indenfor 
flere af specialets om-

råder 

Kan anvende røntgenkonferencen som kom-

munikationsform 
Kendskab til Multi-Disiplinær Teamkonferen-

ce (MDT) 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Radiologisk kompetence-

vurdering 
 

Måned 6-12 
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12.0 Leder/ administra-

tor/ organisator 

 
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 
 

Tidspunkt for forventet 
kompetence godkendelse 

(mdr.) 

12.1 Administrerer egen tid 
og egne opgaver i det 

daglige arbejde 

Strukturerer sit arbejde med optimal vægt-
ning mellem patientdiagnostik og egen ud-

dannelse 
Kan prioritere arbejdsopgaver i løbet af ar-

bejdsdagen  

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt 
arbejde 

 

 

Vejledersamtale 
 

360 graders feedback 
 

 

 

Måned 6-12 

 Prioriterer opgaver og 

leder fx radiografer i 
forbindelse med arbej-

de/vagt 
 

Kan påtage sig lederrollen i et team i det 

daglige arbejde 
 

 Måned 6-12 

12.2 Har kendskab til afde-

lingens opbygning og 
anvender afdelingens 

instrukser 

Kan anvende afdelingens skriftlige instruk-

tioner og patientinformationer, herunder 
sufficient informere patienter ved udførelse 

af diagnostiske undersøgelser og interven-
tionelle procedurer 

Selvstudium 

 

Superviseret dagligt 
arbejde 

 

Vejledersamtale 

 
360 graders feedback 

 

Måned 1-6 
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13.0 Professionel  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 

(mdr.) 

13.1 Kan erkende egne per-

sonlige faglige og etiske 

grænser 

Kan vurdere egen faglige formåen samt si-

ge fra og søge råd når egen kompetence 

ikke er tilstrækkelig 
Udviser ansvarlighed, omhu og samvittig-

hedsfuldhed 
Udviser fagligt engagement og bidrager til 

et godt arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø 

Kan uddrage konstruktiv læring af utilsigte-
de hændelser /fejl  

Demonstrerer målrettethed i planlægning af 
egen læring 

Følger op på arbejdsopgaver og undersø-
gelsesresultater 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 

 

360 graders feedback 

Måned 1-3 

14.0 Samarbejder  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 
(mdr.) 

14.1 Kan etablere og udvikle 

samarbejdsrelationer 

Viser ansvar for at etablere og udvikle ef-

fektive samarbejdsrelationer i tværfaglige 
teams, specielt i samarbejde med radiogra-

fer om undersøgelsesplanlægning og udfø-

relse 
Evner at samarbejde med læger og andet 

personale fra kliniske afdelinger 
Samarbejder relevant med patienten i en 

undersøgelsessituation 
 

Superviseret dagligt 

arbejde 
 

 

 

Vejledersamtale 

 
360 graders feedback 

 

 

Måned 1-6 
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15.0 Sundhedsfremmer  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetencevurdering 

 

Tidspunkt for forventet 

kompetence godkendelse 
(mdr.) 

15.1 Kan redegøre for 
fordele samt kontra-

indikationer og risici 

ved de almindeligste 
radiologiske under-

søgelser og procedu-
rer 
 
 
 
 

Kan identificere hvis en radiologisk under-
søgelse vil være skadelig for patientens 

helbred 

Kan angive kontraindikationer og komplika-
tioner til biopsi og drænage  

Kan beskrive og formidle fordele og risici 
ved radiologiske undersøgelser 

Kender forholdsreglerne ved bestråling af 

gravide og børn 
 

Selvstudium 
 

Superviseret dagligt arbejde 

 
 

 

Vejledersamtale 
 

Radiologisk kompetence-

vurdering 
 

 

Måned 6-9 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
1. ansættelse: Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. 
 
Læringsmetoder: 
 
Selvstudium 
Det forventes, at I-lægen ved selvstudium erhverver sig relevant faglig baggrundsviden. BDA, Hjør-
ring har et bibliotek med relevante fagbøger til fri afbenyttelse. Vejleder vil anbefale relevante bø-
ger, hjemmesider og artikler. Det forventes, at I lægen selv er aktiv og opsøger relevant viden 
f.eks. i fagbøger på afdelingen eller ved søgning på internettet. Det kan foregå både i- og udenfor 
arbejdstid. I forbindelse med beskrivelse af en undersøgelse forventes det, at I lægen, udover at 
spørge speciallæge til råds, også selv søger viden om den konkrete problemstilling i fagbog/ på in-
ternettet. Sygehuset har også et medicinsk bibliotek, hvor man kan få hjælp til søgning af relevan-
te artikler og bøger.  
 
Superviseret dagligt arbejde (benævnt ”mesterlære”): 
Hovedparten af uddannelsen foregår ved ”mesterlære” med daglig supervision og feedback af 
speciallæge. Ved mesterlære forstås, at I-lægen i starten sidder ved siden af en speciallæge, når 
denne beskriver med samtidig undervisning af I-lægen i basale færdigheder. Efter få uger begyn-
der I lægen selv at beskrive f.eks. skader efter gennemgang af speciallæge og får feedback på be-
skrivelser. På denne måde bygges kompetencer stille og roligt op, så I lægen arbejder mere og me-
re selvstændigt. I forhold til invasive procedurer fungerer mesterlæren på samme måde: I-lægen 
ser med nogle gange – der øves på fantom nogle gange – I-lægen udfører dele af proceduren på 
en ”nem” patient nogle gange under tæt supervision – I-lægen udfører hele proceduren under tæt 
supervision – I-lægen udfører proceduren selvstændigt med speciallæge på tilkald – I-lægen udfø-
rer proceduren selvstændigt med stadigt mere komplicerede patienter. Denne læringsmetode an-
vendes i alle forhold på BDA, Hjørring – også i forbindelse med konferenceafholdelse. Der anven-
des fantom til træning af invasive procedurer. I UL afsnittet rådes over et ekstra rum til oplæring 
således, at I-lægen kan have tid og ro til at undersøge få udvalgte patienter i starten med supervi-
sion af speciallæge fra UL-afsnittet og/eller UL sygeplejerske. I konferencesituationen vil introlæ-
gen i begyndelsen blive superviseret af speciallæge, hvor konferencen inden gennemgås sammen, 
og speciallægen derefter sidder ved siden af ved afholdelsen. Beskrivelserne gennemlæses og 
godkendes af speciallægen.  
 
Deltagelse i kurser: 
Se under pkt. 2.1. 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
 
Den strukturerede observation i klinikken (Radiologisk kompetencevurdering) er indtil nu blevet 
udmøntet implicit i mesterlæren som en tæt kommunikation/feedback mellem uddannelseslægen 
og vejleder/ supervisor. Som eksempel på metoden kan nævnes en invasiv procedure, hvor udd. 
læge og supervisor, umiddelbart efter proceduren er afsluttet, diskuterer forløbet – hvad gik godt 
– hvad kan forbedres næste gang. Udd. lægen får med det samme feedback fra supervisor. Samme 
procedure anvendes ved afholdelse af konferencer (Mundtlig præsentation). I forhold til beskri-
velser kan der godt være en tidsforskydning fra, at I-lægen har beskrevet en specifik undersøgelse 
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indtil, vejleder giver feedback på denne. I-læger må ikke selvstændigt godkende beskrivelser, før 
vejleder vurderer, at kompetencen er opnået i forhold til specifikke undersøgelser f.eks. håndleds-
frakturer eller UL af galdeblære. Indtil da læses alt igennem og godkendes af speciallæge. Der gi-
ves feedback til I-lægen. UAO bliver løbende orienteret om status og mere uddybende i forbindel-
se med uddannelsessamtalerne. Fra 2017 vil der blive implementeret formelle kompetencevurde-
ringsmetoder ved brug af ”skema til brug ved audit af beskrivelser” og ”skema til brug ved struk-
tureret observation og kompetencekort ved konventionel røntgenundersøgelse eller ved læge-
krævende røntgenundersøgelse”. Begge skemaer finder på www.drs-uddannelse.dk 
 
360 grades evaluering 
Der vil blive foretaget 360 graders evaluering af I-lægen. UAO og ledelsen er uddannet i dette. 
UAO afholder samtalen med udd. lægen ud fra 360 graders rapporten, og ledelsen er til stede som 
iagttager. Da BDA, Hjørring er en lille afdeling, har vi valgt, at ledelsen udsender indbydelserne til 
respondenterne. Der anvendes skemamodel med plads til åbne kommentarer, og respondenterne 
er anonyme. I-lægen får den genererede rapport til gennemsyn inden interview. Der lægges vægt 
på, at 360 grades rapporten skal bruges positivt for at fremme udd. lægens kompetencer. Syste-
matisk 360 graders evaluering af I læger implementeres fra 2017. 
 
Vejledersamtaler 
Vejledersamtalerne prioriteres og afholdes, og der laves skriftligt referat. UAO deltager i udvalgte 
møder. Vejleder meddeler souschef på afdelingen ca. hvornår, de 3 udd. samtaler skal afholdes, og 
vedkommende koordinerer vagtplan, så både UAO, vejleder og udd.lægen er på arbejde den valg-
te dag. Der udsendes mødeindkaldelse med dato, tidspunkt og lokalitet, og der tages højde for 
møderne i planlægningen af det daglige arbejde, så der er ro omkring møderne. Vejleder har an-
svar for at udforme et skriftligt referat, som underskrives af vedkommende, udd.læge og UAO. Ved 
introsamtalen udformes en individuel udd. plan, hvor der tages hensyn til udd. lægens hidtidige 
kompetencer og fremtidige ønsker afstemt med afdelingens muligheder.  
 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser  
 
Generelle kurser 
Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding.  
Det generelle kursus (obligatorisk vejledningskursus) udbydes af Region Nordjylland, Koncern HR – 
Ledelse og Kompetenceudvikling og vejledningskursus skal gennemføres i 2.halvår, 2 + 1 dag) af 
introduktionsstillingen. 
 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/  og Sundhedsstyrelsens www.sst.dk  

http://www.drs-uddannelse.dk/
https://rn.plan2learn.dk/Default.aspx
https://rn.plan2learn.dk/Default.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/generelle-kurser
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4. Uddannelsesvejledning 
  
Organisering af den lægelige videreuddannelse: 
Under ansættelsen gives der uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Efter behov til-
bydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/karrierevejledning/ 
 
Uddannelsesfunktionen varetages af en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), som er ansvarlig 
for uddannelsesprogrammet og dets gennemførelse, samt hovedvejledere blandt afdelingens øv-
rige overlæger og afdelingslæger. Den uddannelsessøgende tildeles ved ansættelsens start en ho-
vedvejleder. Der er desuden udpeget en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) og en yng-
re læge med ansvar for udformning af undervisningsprogram. Disse funktioner varetages typisk af 
uddannelseslæger for at øve kompetencer indenfor de 7 lægeroller (administrator).  
 

Rammer for uddannelsesvejledning: 
Introduktionssamtale afholdes med hovedvejleder senest 4 uger efter påbegyndt ansættelse. 
Samtalen følger de 7 lægeroller i specialet med udgangspunkt i SST målbeskrivelsen. Justerings-
samtalen afholdes midtvejs eller efter behov, og afsluttende samtale umiddelbart inden ophør af 
ansættelsen på afdelingen.  
http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-
kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/Vejledning-af-uddannelseslaeger 
 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan: 
Hovedvejlederen udarbejder i samarbejde med den uddannelsessøgende en skriftlig, individuel 
uddannelsesplan, som kan oploades af I-lægen til logbog.net efter godkendelse af UAO. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde: 
Alle afdelingens speciallæger fungerer som kliniske vejledere inden for deres respektive arbejds- 
områder. Læring foregår hovedsagelig ved mesterlære/superviseret dagligt arbejde, samt selvstu-
dium. Godkendelse af kompetencer i logbog.net gives løbende af hovedvejleder eller UAO for den 
pågældende kompetence. Struktureret observation i klinikken og vejledersamtaler vil være de 
mest benyttede evalueringsmetoder, men i 2017 vil strukturerede kompetencevurderingsmetoder 
blive implementeret. Se under punkt 3.2 kompetencevurderingsmetoder. 
 
 
Konferencer/møder: 
Der afholdes daglige morgenkonferencer med almen kir afd., ortopædkir. afd. (skadekonference og 
konference for indlagte O-ptt.), pædiatrisk-, lungemedicinsk-, geriatrisk konference, rheumatolo-
gisk konference og mammakonferencer. Introduktionslægen vil deltage i de relevante af disse og oplæ-
res i at afholde konference selvstændigt. Tirsdag morgen er der fælles lægemøde med ledelsen og intern 
undervisning, som I-lægen deltager i og selv underviser minimum x2 i løbet af ansættelsen.  
 
 
 
 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/karrierevejledning/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/karrierevejledning/
http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/Vejledning-af-uddannelseslaeger
http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/Vejledning-af-uddannelseslaeger
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5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 
lægers videreuddannelse2, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 
den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 
nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektor-
rapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord3 (DRRLV) vil lø-
bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-
cifikke uddannelsesudvalg4, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand5. 
 
 

5.1 Evaluer.dk 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan-
nelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 
både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 
dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in 
via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig-
gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesan-
svarlige 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 hos-
pitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige 
videreuddannelse. 
 
 

5.2 Inspektorrapporter 
 
Sundhedsstyrelsen6 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-
vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre-
uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-
dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali-
tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-
torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i  

                                                      
2 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
3 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/  
4 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/  
5 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/  
6 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
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det enkelte speciale følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 
med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 
 
 

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg7  
 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets vi-
dereuddannelse 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. 
 

                                                      
7 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
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6. Nyttige kontakter 
 
Regionshospital Nord 
http://personalenet.rn.dk/Sider/default.aspx 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 
Oversigt findes på http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ for Center for Sundhedsviden-
skabelige Uddannelser  
 
Specialeselskabets hjemmeside 
http://web.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) 
 

http://personalenet.rn.dk/Sider/default.aspx
http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/
http://web.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/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching

