
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesprogram 

 

For introduktionsstilling i  
 

Radiologi 
 

Røntgen og Skanning, Århus Universitetshospital  

 

 

 

 

Målbeskrivelse 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt 10. oktober 2016 



 

 2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. Indledning ................................................................................................................................... 3 

2. Uddannelsens opbygning ............................................................................................................ 4 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige 

funktioner og læringsrammerne .................................................................................................. 4 

3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning ............... 10 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse ................................................ 10 

3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 

kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted........................ 19 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning .......................................................................... 21 

4. Uddannelsesvejledning ............................................................................................................. 22 

5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse ............................................................................ 26 

5.1 Evaluer.dk ........................................................................................................................... 26 

5.2 Inspektorrapporter .............................................................................................................. 27 

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg ................................................................. 27 

6. Nyttige kontakter ...................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

  

1. Indledning 
 

Specialet diagnostisk radiologi er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også 

speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og 

hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje 

(http://www.drs-uddannelse.dk/). Denne udleveres ved ansættelse i forløbet. I porteføljen findes 

adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter 

læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske 

kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse.  

Kompetencegodkendelse sker via logbog.net. 

 

Specielle regionale forhold 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 

om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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2. Uddannelsens opbygning  
 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram 

angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb.  

 

Ansættelse 

Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital 

12 måneder 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 

 

Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital 
 
Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital er aktuelt, i 2016, fordelt på 3 matrikler (NBG, 

THG, Skejby). Neuroradiologisk afdeling, AUH er en separat afdeling. De kommende år vil 

funktionerne blive samlet i Det nye Universitetshospital i Skejby, DNU, dog stadig på tre forskellige 

lokaliteter: Øst, Nord og Syd. 

Pga. sygehusbyggeriet er Røntgen og Skanning i en længerevarende flytteproces og under løbende 

omstrukturering. Derfor kan enkelte funktioner, som er beskrevet nedenunder, blive flyttet til en 

anden lokalitet. 
 
1:  Røntgen og Skanning, AUH Skejby (Øst) 
 Skriftlig introduktionsmateriale til nye medarbejdere: 

 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Røntgen og Skanning, Skejby, varetager billeddiagnostik knyttet til specialerne infektionsmedicin, 

kardiologi, kar- og thoraxkirurgi, nefrologi, urologi, pædiatri samt gynækologi og obstetrik. 

Herudover udfører afdelingen billeddiagnostik på en række indlagte og ambulante patienter fra 

andre afdelinger ved Aarhus Universitetshospital samt fra privat praktiserende speciallæger. 

Afdelingen er organiseret i hhv. et Røntgen- og UL-afsnit, der varetager konventionel røntgen og 

gennemlysning, ultralyd, intervention og CT skanning, og et MR-afsnit, der alene varetager MR 

skanning knyttet til de nævnte specialer og samarbejdspartnere. Røntgen og Skanning, Skejby har 

et tværfagligt billeddiagnostisk samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling (PET-CT) og 

kardiologisk afdeling (CT-hjerte). 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Introduktionslægen er på afdelingen 1 måned med primær funktion på Røntgen- og UL-afsnittet 

og 1/2 dag med funktion på MR-centret. 

Introduktionslægen skal opnå kompetencer indenfor Urogenital radiologi se Målbeskrivelse for 

introduktionsuddannelsen i Radiologi 2016 på http://www.drs-uddannelse.dk/ 
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Introduktionslægen vil blive oplært i basal UL nyre/urinvej og CT urografi, CT nyrer.  Desuden skal 

introduktionslægen deltage i uroradiologiske konferencer, opnå kendskab til nephrostomikater 

anlæggelse, pyelografi, MCU og UL-vejledte nyrebiopsier. 
 
På alle funktioner arbejdes der med supervision til hver enkelt undersøgelse ved afdelingens 

speciallæger og HU-læger. Graden og arten af supervision tilpasses gradvist afhængigt af lægens 

progression og behov.  

 

Introduktionslægen deltager ikke i vagten. 
 
Formaliseret undervisning: 
 

Formål Formålet med undervisningen er dels at sikre den faglige udvikling og det faglige 

niveau for alle afdelingens ansatte, dels at den der underviser selv udvikler sig og 

forbedrer sit faglige niveau ved at undervise andre. 

Hvem 

underviser 

Afdelingens læger, herunder hoveduddannelseslæger samt læger fra andre af 

sygehusets afdelinger. Hoveduddannelseslægen underviser én gang under 

ansættelsen i et på forhånd fastlagt emne. Herudover vil hoveduddannelseslægen 

kunne blive pålagt at arrangere en undervisningssession med case-gennemgang. 

Tidspunkt Cirka 4 morgener hver måned, onsdage og torsdage 

Emner Emnerne vil være indenfor afdelingens emnekreds på specialerne: 

infektionsmedicin, kardiologi, kar- og thoraxkirurgi, nefrologi, urologi, pædiatri samt 

gynækologi og obstetrik med modaliteterne CT, ultralyd, konventionel røntgen og 

gennemlysning samt MR.   

Ansvarlig Den uddannelsesansvarlige overlæge samt afdelingens UKYL er ansvarlig for den 

overordnede planlægning af afdelingens undervisning. Det vil af 

hoveduddannelseslægens introduktionssamtaleark fremgå, hvilket emne den 

pågældende uddannelseslæge skal undervise i, hvornår og hvem af afdelingens 

fastansatte læger, der kan være behjælpelig med inspiration og billedmateriale 

 
Kurser og kongresser 

Introduktionslægen deltager i de fire formaliserede kurser afholdt af Uddannelsesregion Nord 

samt, vejleder kurser. Som udgangspunkt gives ikke fri med løn til anden kursusaktivitet end 

obligatoriske kurser. Deltagelse i andre kurser samt kongresser må ske for egne midler og på 

fridage eller feriedage. 
 
Forskning 

Introduktionslægen forventes ikke at deltage i forskning under sin kortvarige ansættelse på 

afdelingen. 

Afdelingens forskning omfatter egne forskningsprojekter og deltagelse i andre kliniske afdelingers 

projekter.  

 

 

2: Røntgen og Skanning, AUH, THG 

Røntgen og skanning/THG 

 
Ansættelsesstedet generelt 
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Radiologisk Afdeling THG har et antal diagnostiske rum. Foruden konventionelle røntgenunder-

søgelser udføres gennemlysningsundersøgelser, UL- og CT-skanninger, MR-skanninger af ekstre-

miteter samt mammografier og stereotaksier.  

Afsnittet servicerer især hæmatologiske, abdominale og ortopædkirurgiske afdelinger med 

specialer på THG, samt mammakirurgisk afdeling. Afdelingen foretager årligt i alt ca. 85.000 

undersøgelser, hvoraf ca. 35.000 er konventionelle røntgenundersøgelser. Herudover foretager 

Mammaafsnittet 1. granskning af de ca. 25.000 brystkræftscreeninger, som udføres af 

screeningsenhederne i Aarhus og Horsens hvert år. Mammaafsnittet har endvidere etableret MR-

mammografi ved 3T skanneren på NBG. 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Afdelingen servicerer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling (tynd- og tyktarmskirurgi, 

mammakirurgi, endokrinkirurgi), Hæmatologisk Afdeling, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, 

Geriatrisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling (primært hofter og knæ), Anæstesiologisk Afdeling, 

Psykiatrisk Hospital Risskov, Samsø Syge- og Sundhedshus samt ultralydsundersøgelser og CR fra 

praktiserende læger. 
 
Der er fastlagt et uddannelsesforløb med særlig fokus på de kompetencegivende procedurer, der 

specielt omfatter kirurgisk gastroenteriologi (CT, UL, gennemlysning) og mammografiske 

undersøgelser (mammografi og ultralyd). Yngre læger deltager i de specialespecifikke konferencer 

og så vidt muligt i de tværfaglige konferencer (rektumkonferencer og lymfomkonferencer). Vi 

opererer med tre niveauer: 

 

1. Supervision 

Undersøgelse superviseres og godkendes efterfølgende. 

 

2. Godkendelse 

Undersøgelse udføres selvstændigt og godkendes efterfølgende. 

 

3. Selvkørende 

Undersøgelsen udføres og godkendes selvstændigt. 

 

Introduktionslæger deltager ikke i vagt. 

 

Undervisning 

Den praktiske undervisning er baseret på mesterlære ud fra de 3 niveauer, som er beskrevet 

ovenfor. 

 

Yngre læger er ansvarlige for onsdagsundervisningen, som enten varetages af dem selv eller 

påhviler en speciallæge på afdelingen (pr. cases eller emner af særlig interesse). 

 

Formaliseret undervisning 

Formaliseret undervisning foregår i samarbejde med afsnittet på Nørrebrogade. Se under afsnittet 

om Nørrebrogade. 
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Kurser og kongresser 

Tiden er kort på THG (6 måneder), så der er udover obligatoriske specialespecifikke kurser 

sjældent tid til kurser/kongresser i øvrigt. Der kan dog undtagelsesvist dispenseres for denne 

regel. 

 
Forskning 

Afdelingen udfører selvstændig forskning og forsker i samarbejde med de kliniske afdelinger. Er 

man interesseret i at deltage i denne forskning, er der mulighed for dette, men det må igen 

prioriteres, at fokus er lagt på opnåelse af de specifikke kompetencer for afdelingen. 
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3:  Røntgen og Skanning, AUH, NBG   
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=X3877AB446AAA3EDCC1257B31002C

3B03&level=AAUHRA&dbpath=/edok/editor/AAUHRA.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=6

00&windowtitle=S%F8g 

Afsnittet på NBG foretager alle former for røntgen-undersøgelser og andre billeddiagnostiske 

undersøgelser med undtagelse af neuroradiologiske undersøgelser og mammografier.  

Patienterne bliver henvist fra kliniske afdelinger og ambulatorier på Aarhus Universitetshospital, 

eller de henvises fra praktiserende læger og speciallæger i region Midtjylland. Desuden modtages 

patienter fra eksterne sygehuse i region Midt der har behov for en undersøgelse, hvor der kræves 

særlig ekspertise eller særligt apparatur. 

Afdelingen på Nørrebrogade er organiseret i 3 grupper:  

Gastro-gruppen  

Onko-gruppen 

Orto-gruppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver af de tre grupper har en ledelse bestående af afdelingssygeplejeske/radiograf og de til 

afsnittet hørende overlæger. Der er en fælles ledende lægesekretær og en ledende fotograf på 

afdelingen. Over disse er den ledende overlæge og overradiograf. 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Yngre læger under uddannelse vil så vidt muligt blive beskæftiget med deres gruppes konferencer, 

beskrivelser og udførelse af undersøgelser, som har uddannelsesmæssig værdi. Fixrummet i 

stueetagen indgår i den onkologiske og gastroenterologiske gruppes arbejdsområde. Her beskrives 

bl.a. thoraxundersøgelser fra primærsektoren, og der udføres CT-og MR-skanninger, 

gennemlysningsundersøgelser, A-grafier samt intervention. Ultralydskanning udføres i et separat 

afsnit. 

Fixrummet indgår i den ortopædradiologiske gruppes arbejdsområder, der inkluderer beskrivelse 

af knogleundersøgelser fra primærsektoren samt udførelse af muskuloskeletale CT-, ultralyds- og 

MR-undersøgelser. 

Afdelingens speciallæger superviserer ved ansættelsen i H-uddannelsen beskrivelser alt efter 

kompetencer. 

Ved denne ansættelse i introduktions-uddannelsen er der vagtfrihed. Man er velkommen til at 

aftale deltagelse i en vagt. 
 
 

     
Ortopæd-radiologi m.m.  
 
Ortopædkirurgisk afd., inkl. skadestue og 

subspecialer 

Reumatologisk afd. 

Kæbekir. afd. 

Plastikkir. afd.  

Konventionelle knogleundersøgelser fra 

primærsektoren + muskuloskeletal UL og MR  

Ortopædradiologisk CT og MR  

Onkologisk radiologi m.m.  
 
Onkologisk afd. 

Lungemedicinsk afd. 

Anæstesiologisk afd. 

Thorax undersøgelser fra primærsektoren  

Onkologisk CT og MR  

Gastroenterologisk radiologi m.m.  
 
Kirurgisk afd.  

Medicinsk afd.   

Ultralyd- (excl. muskuloskeletale) og 

gennemlysningsundersøgelser fra 

primærsektoren  

Gastroenterologisk CT og MR  
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Undervisning  
Undervisningen på afdelingen foregår i vid udstrækning som mesterlære i forbindelse med 

supervision af beskrivelse af de forskellige undersøgelsestyper.  Som metoder for struktureret 

kompetenceevaluering i afdelingen bruges 360 graders feedback, 

kompetenceevalueringsskemaer, casebaseret gennemgang.  

 

Desuden er der den faste onsdagsundervisning, hvor man som uddannelsessøgende læge selv 

deltager aktivt som underviser i et relevant emne. 

Emnet kan være et, man selv gerne vil undervise i, eller man kan få hjælp af den speciallæge, som 

styrer onsdagsundervisningen. Desuden er der på afdelingen en Journal Club, hvor relevant 

litteratur og videnskabelige artikler diskuteres. 

Casebaseret undervisning foregår om torsdagen, som en hoveduddannelseslæge står for. 

 

Konferencer: 
Afdelingen har 25 forskellige konferencer, hvor du under supervision vil have en rolle.  

 

Formaliseret undervisning: 
Afdelingen har hver onsdag fælles lægeundervisning, hvor den uddannelsessøgende vil blive bedt 

om at holde et indlæg med power-point præsentation om et relevant emne.  

Desuden er der undervisning af de uddannelsessøgende læger i gastro-, onko- og orto-afsnit 

ca. en time om ugen. 

 

Kurser og kongresser  
Intro-lægen deltager i de fire formaliserede kurser afholdt af Uddannelsesregion Nord samt, 

vejleder kurser Såfremt der er deltagelse i kongres/kursus, forventes et kort foredrag på et 

efterfølgende lægegruppemøde. 
 
Forskning 

Klinisk forskning indgår som en naturlig del af afdelingens arbejde. Afdelingen har et 

forskningsafsnit med forskningssekretær og -radiografer. Der er ansat et antal overlæger med 

ansvar for klinisk forskning på afdelingen, og der er mulighed for deltagelse, men det er ikke noget 

krav. 
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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 desuden en generel beskrivelse af lærings- og 

kompetencevurderingsstrategier. Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi  

 

Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste ”sakses” fra målbeskrivelsens logbog. 
I dette program findes anvisning på, hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter 

sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. 

Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse og læringsmetoder findes i nedenstående checkliste men er desuden uddybet i 

teksten under kapitel 3.2 og 4. 

Tidspunkt for forventet godkendelse af kompetencen er klassificeret følgende: 1 = i de første 3 måneder. 2 = efter 3-6 måneder. 3 = efter 

6-9 måneder. 4 = sidst i forløbet. 

 

CHECKLISTE 
1.0 Abdominal radiologi Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering  

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

1.1 Kan radiologisk 
diagnosticere de 
almindeligste lidelser i 
abdomen med de 
anvendte modaliteter 

Kan genkende normalanatomi og 
patoanatomi 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 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

3 

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 henblik på en fuldstændig 
anatomisk fremstilling 
Kan diagnosticere galdesten, fri væske 
og abdominalt aortaaneurisme 

Superviseret dagligt 
arbejde 
 
Undervisning: 
Færdighedstrænings-
kursus 

Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

2 
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2.0 Fysik og teknik Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering  

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

2.1 Forstår de væsentlige 
begreber ved strålefysik 

Røntgenstrålings frembringelse 
Kender til de basale begreber og 
faktorer af betydning for stråledosis 
 

Selvstudium Vejledersamtale 
 
 

1 

2.2 Forstår principperne ved 
konventionel 
røntgenundersøgelse  

Princippet i opbygningen af 
røntgenapparatet 
Kender faktorer af betydning for 
røntgenundersøgelsens billedkvalitet 
Genkender diagnostiske sufficiente 
billedoptagelser 
 

Superviseret dagligt 
arbejde 
 
Undervisning: 
Introduktion til 
strålehygiejne og 
gennemlysningsstue 

Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 
 

1 

2.3 Forstår principper ved CT 
skanning 
 

Den fysiske baggrund og princippet ved 
CT- skanning 
Kender faktorer af betydning for 
billedkvalitet ved CT scanning 
Kender til de hyppigst anvendte 
protokoller samt 2D og 3D 
rekonstruktioner  

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 

1 

2.4 Kender til princippet ved 
og kan i nogen grad 
foretage 
ultralydsskanning 

Princippet i dannelse af ultralydsbillede 
Kender til faktorer af betydning for 
billedkvalitet herunder valg af probe og 
basale apparaturindstillinger 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
Undervisning: 
Færdighedstrænings-
kursus 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

1 

2.5 Kender til basale 
principper ved MR-
skanning 

Basale fysiske baggrund og princip ved 
MR-skanning, herunder kendskab til de 
almindeligste sekvenser 
Kender kontraindikationer og mulige 
komplikationer ved MR-skanning 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 

1 
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3.0 Kontraststoffer Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

3.1 Kender til de anvendte 
kontraststoffer, herunder 
kendskab til de mest 
udbredte guidelines 

Principper for anvendelse af 
kontraststoffer, herunder timing af 
skanning ift. kontrastindgift 
Kender til kontraindikationer, 
bivirkninger og interaktioner for de 
anvendte kontraststoffer  
Kan diagnosticere og initiere behandling 
af akutte reaktioner fra anvendte 
kontraststoffer 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

2 
 
2 

 
 
4.0 Muskuloskeletal 

radiologi  
Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

4.1 Kan radiologisk 
diagnosticere de 
almindeligste 
muskuloskeletale lidelser 
med de anvendte 
modaliteter  

Kender til normalanatomi og 
kan diagnosticere de hyppigste 
normalvarianter/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 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

3 
 
3 
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5.0 Neuroradiologi 

 
Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

5.1 Kan radiologisk 
diagnosticere de 
almindeligste lidelser i 
cerebrum og columna 
med de anvendte 
modaliteter 

Kan diagnosticere intracerebrale og 
ekstracerebrale blødninger, typiske 
cerebrale infarkter, rumopfyldende 
processer og hydrocephalus 
Kan diagnosticere typiske traumatiske og 
degenerative sygdomme i columna 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 

4 

 
 
6.0 Radiologisk strategi Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

6.1 Kende til visitation og 
prioritering af den rette 
billeddiagnostiske 
procedure eller rette 
billedvejledte 
terapeutiske indgreb, 
samt kan vurdere 
kvaliteten af de 
hyppigste 
billeddiagnostiske 
undersøgelser  

Kan redegøre for de almindeligste 
indikationsområder for henholdsvis 
konventionel radiologisk undersøgelse 
og undersøgelse med 
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 
eventuel supplerende undersøgelse  

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 
 
 

4 
 
4 

 
 
7.0 Strålebeskyttelse  Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 
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7.1 Kender til kilder for 
patient- og 
personalebestråling 
samt metoder til 
begrænsning af 
bestråling 
 
 

Kendskab til den generelle 
strålebeskyttelse 
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 
herunder gravide 
Anvender strålebeskyttende 
foranstaltninger, både personlige og for 
personale i det radiologiske arbejde ved 
behov 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
Undervisning 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

1 

7.2 Kender til 
kvalitetssikring og 
apparaturkontrol i en 
røntgenafdeling 

Kendskab til den regelmæssige 
apparaturkontrol og kvalitetskontrol 

Superviseret dagligt 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
 

4 

 
 
8.0 Thoraxradiologi  Medicinsk ekspert/ lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

8.1 Kan radiologisk 
diagnosticere de 
almindeligste lidelser i 
thorax med de 
anvendte modaliteter 
 

Kan genkende normal anatomi og 
patoanatomi ved pneumoni, lungestase, 
lungetumor, atelektase, pneumothorax, 
pleural ansamling, mediastinum 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

2 

8.2 Kan undersøge  
thorax med ultralyd ved 
simple problemstillinger 
med assistance fra 
specialist og kan 
eventuelt udføre 
ultralydsvejledt 
intervention 

Kan udføre skanning og diagnosticere 
pleural ansamling 
Kendskab til indikationer og principper 
for pleuracentese 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 
 

3 
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9.0 Urogenital radiologi Medicinsk ekspert/lægefaglig    

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

 
9.1 

 
Kan radiologisk 
diagnosticere de 
almindeligste lidelser i 
nyrer og urinveje med 
anvendte modaliteter 

Kan genkende normalanatomi og 
patoanatomi ved nyre/uretersten, 
tumorer og hydronefrose 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 
 

Vejledersamtale 
 
Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 

4 

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

Kan diagnosticere hydronefrose og 
urinretention 

 

Superviseret dagligt 
arbejde 
 

Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
 

 

 
 
10.0 Akademiker / forsker 

og underviser 
 

 
  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

10.1 Evner kontinuerligt at 
opsøge ny viden, at 
vurdere validiteten 
og at udvikle egen 
ekspertise 

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 
arbejde 
 
Radiologiske 
lærebøger og 
videnskabelige artikler 
 
Journal-club 
 
Kursus 

Vejledersamtale 
 
Bedømmelse af 
mundtlig 
præsentation 
 
 
 
 
 

4 
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11.0 Kommunikator  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

11.1 Kan kommunikere 
mundtligt med 
patienter, kolleger og 
samarbejdspartnere 

Kan samtale med patienter (herunder 
børn og deres forældre) 
imødekommende og i et sprog tilpasset 
barnets alder og forældre elle patientens 
uddannelsesmæssige forudsætninger 
Kan informere professionelt om risici ved 
en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse 
og sikre sig at det bliver forstået 
Kan kommunikere forståeligt mundtligt 
med personale der indgår i det tværfag-
lige team i dagarbejdet og i en eventuel 
vagt (omkring prioritering af patienter, 
tilrettelæggelse af undersøgelser, brug af 
kontrast og lægemidler, forberedelse af 
patienter og aktion ved uventede fund) 
Kan kommunikere forståeligt ved 
telefonsamtaler (fokus på den akutte 
problemstilling professionelt formuleret, 
samt bevidsthed om sikker 
kommunikation) 
Kan kort og klart formulere et mundtligt 
svar med eventuelle differentialdiagnoser 
og anbefalinger 

Superviseret dagligt 
arbejde 
 
Kursus  

Radiologisk 
kompetence-
vurdering 
 
360 graders 
feedback 
 
 
 
 
 
 

4 

11.2 Kan kommunikere 
skriftligt med patienter, 
kolleger og 
samarbejdspartnere 

Kan kort og klart formulere et skriftligt 
svar med eventuelle differentialdiagnoser 
og anbefalinger 
Kan kommunikere forståeligt skriftligt 
med personer som indgår i det 
tværfaglige team i dagarbejdet og i en 
eventuel vagt 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Audit af 
beskrivelser 
 
 

4 

11.3 Kan afholde 
røntgenkonference 
indenfor flere af 
specialets områder 

Kan anvende røntgenkonferencen som 
kommunikationsform 
Kendskab til Multi-Disiplinær 
Teamkonference (MDT) 

Superviseret dagligt 
arbejde 

Radiologisk 
kompetencevurd
ering 
 

4 
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12.0 Leder/ 

administrator/ 
organisator 

 
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

12.1 Administrerer egen tid 
og egne opgaver i det 
daglige arbejde 

Strukturerer sit arbejde med optimal 
vægtning mellem patientdiagnostik og 
egen uddannelse 
Kan prioritere arbejdsopgaver i løbet af 
arbejdsdagen 

Selvstudium 
 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 
 
 
360 graders 
feedback 

4 

 Prioriterer opgaver og 
leder fx radiografer i 
forbindelse med 
arbejde/vagt 

Kan påtage sig lederrollen i et team i det 
daglige arbejde 

 
 3 

12.2 Har kendskab til 
afdelingens opbygning 
og anvender 
afdelingens instrukser 

Kan anvende afdelingens skriftlige 
instruktioner og patientinformationer, 
herunder sufficient informere patienter 
ved udførelse af diagnostiske 
undersøgelser og interventionelle 
procedurer 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 
 
360 graders 
feedback 
 
 

2 

13.0 Professionel  
 

  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

13.1 Kan erkende egne 
personlige faglige og 
etiske grænser 

Kan vurdere egen faglige formåen samt 
sige fra og søge råd når egen 
kompetence ikke er tilstrækkelig 
Udviser ansvarlighed, omhu og 
samvittighedsfuldhed 
Udviser fagligt engagement og bidrager 
til et godt arbejdsmiljø og 
uddannelsesmiljø 
Kan uddrage konstruktiv læring af 
utilsigtede hændelser /fejl  
Demonstrerer målrettethed i 
planlægning af egen læring 

Selvstudium 
 
Superviseret dagligt 
arbejde 

Vejledersamtale 
 
360 graders 
feedback 
 
 
 
 

4 
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Følger op på arbejdsopgaver og 
undersøgelsesresultater 

 
 
14.0 Samarbejder      

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

 

14.1 Kan etablere og udvikle 
samarbejdsrelationer 

Viser ansvar for at etablere og udvikle 
effektive samarbejdsrelationer i 
tværfaglige teams, specielt i samarbejde 
med radiografer om 
undersøgelsesplanlægning og udførelse 
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 

 
 
 
 
 

3  

 
 
15.0 Sundhedsfremmer  

 
  

 Kompetence Konkretisering Læringsstrategi Kompetence-
vurdering 
 

Tidspunkt for 
forventet 
godkendelse 

15.1 Kan redegøre for fordele 
samt kontraindikationer 
og risici ved de 
almindeligste 
radiologiske 
undersøgelser og 
procedurer 
 
 

Kan identificere hvis en radiologisk 
undersøgelse vil være skadelig for 
patientens helbred 
Kan angive kontraindikationer og 
komplikationer 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 
kompetencevurd
ering 
 
 
 

4 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 
kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 

Fælles for alle matrikler: røntgen og Skanning AUH, Skejby/Øst, NBG og THG. 
Skriftlig introduktionsmateriale til nye medarbejdere: 

 

Læringsmetoder 

Mesterlære (superviseret dagligt arbejde): Læringen finder sted i det daglige kliniske arbejde som 

mesterlære. En stor brede og mængde af undersøgelser samtidig med tæt supervision og feed-

back giver den nødvendige rutine og erfaring. I-læger roterer mellem de forskellige funktioner UL, 

CT mm. efter en fastlagt plan, der sikrer oplæring inden for alle emner og modaliteter. Det fremgår 

af ugeplanen hvilken funktion I-lægen har og hvilken speciallæge der skal supervisere. 

 

 

Selvstudier: Der udleveres lærebog i Pædiatrisk radiologi. 
Radiologiske lærebøger og videnskabelige artikler: Der er lærebøger til fordybning og som 
opslagsværk tilgængelig på afsnittet. Desuden er der Journal club hver måned for at lære at 
analysere artikler under vejledning af en speciallæge (se arbejdsskema). 
 

Færdighedstræningskursus: Intervention på grise. Foregår en gang om året og ledes af afd. UL-

ansvarlige læger. Der afholdes på THG desuden 2 gange årligt, et fantomkursus, som giver lejlighed 

til at øve sig på ultralydsvejledte interventionsprocedurer. Disse fantomer kan efter behov også 

benyttes på andre tidspunkter. 

 

 

Undervisning og deltagelse i kurser 

• Der er skemalagt ca. 4 undervisningstimer/casegennemgang pr. måned (er beskrevet tidl. i 

udd. programmet).  

• Introduktion til strålehygiejne og gennemlysningsstue 

• Deltagelse i relevante introduktionslæge-kurser  

•  Journal-club. 

 

 

 

Kompetencevurderingsmetoder 

De forskellige kompetencevurderingsmetoder anvendes i forløbet formativt for at kunne give 

struktureret feed-back, men i slutningen af forløbet summativt for at vurdere om 

uddannelsesforløbet er godkendt. 

 

Strukturerede vejledersamtaler (RMUK): Vejleder er en speciallæge, der har gennemgået 

vejlederkursus, der afholdes 4-5 samtaler. Bruges til planlægning, godkendelse af kompetencer og 

justering af uddannelsesforløbet med udgangspunkt i I-lægens udvikling og kompetenceniveau. 
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Radiologisk kompetencevurdering: I-lægen dokumenterer antal af beskrevne undersøgelser og 

indgreb i et skema eller på kompetencetavle, oplysningerne bruges i vejledersamtalerne til at 

justere indsatsområderne. Hver undersøgelse eller indgreb bliver superviseret og bedømt af en 

speciallæge eller læge i hoveduddannelsen, som er tilknyttet sammen arbejdsfunktion samt 

”Signering 2”. 

 

360 graders feedback: 1 x per år gennem feedback facilitator i feedbacksystem.net. Lægerollerne 

professionel, samarbejder og administrator / leder bedømmes i denne måde. 

 

Audit af beskrivelse: For hvert større indsatsområde, som f. eks. CT, MR, konvention ortopædisk 

radiologi, afholdelse af konference, UL mindst 2 gang i forløbet i form af mini-IPX skema. Skal laves 

i første halvdel og i sidste halvdel af forløbet for at se lærings progression. 

Der foreligger konkretiseringslister for de forskellige mini-IPX emner med angivelse af hvilke 

speciallæger der udfører det, hvordan og hvornår. 
 

Bedømmelse af mundtlig præsentation: Mindst en gang i forløbet skal I-lægen præsentere en 

problemstilling for lægekollegerne i et morgenmøde i form af en casepræsentation eller foredrag 
om et selvvalgt radiologisk / faglig emne. Vejlederen giver feedback. 
 

 

Struktureret 

kompetencevurde-

ring 

Mini-IPX 

 

Kompetencevurde-

ring 

 

Novice niveau                                                                            godt på vej                              mestrer kompetencen 

 

Børneradiologiske kompetencer: systematisk gennemgang af emner og godkendelse i logbog  

 

CT-audit (Alle CT skanninger fra vagt. Focus områder f.eks. CT aorta) 

 

1 mdr                                      3 mdr.                                  6 mdr.                                            12 mdr 

 

 

Fig. 1 Kompetencevurdering 

 

Mini-IPX: 

Det 

postoperative 

rtg. thorax 

 

 

 
Mini-IPX: 

MR 

Mini-IPX: CT urografi 

                   CT nyre-cancer 

 
Mini-IPX: UL nyregraft 

                   UL scrotum 

 

Mini-IPX: 

CT Acute aortic syndrome 

 

360 
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3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 

Specialespecifikke kurser 

Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 

specialeselskabet http://www.drs-uddannelse.dk/  

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

og Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

 

Generelle kurser 

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 

hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. 

Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal 

selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. 

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

og Sundhedsstyrelsens hjemmeside  
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Forskningstræning 

De regionale følgegrupper / uddannelsesudvalg / -råd udarbejder i samarbejde med den 

postgraduate lektor en oversigt over forskningstræning, som findes på det regionale 

videreuddannelses-sekretariats hjemmeside  

Forskningstræning forventes først gennemført i en hoveduddannelsesstilling. 

 

4. Uddannelsesvejledning  
 

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. 

 

Røntgen og Skanning,  AUH, Skejby/Øst 
Skriftlig introduktionsmateriale til nye medarbejdere: 
  
 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og en uddannelseskoordinerende yngre 

læge (UKYL). 

Alle uddannelseslæger tildeles en speciallæge som vejleder. 

Arbejdstilrettelæggelsen foregår i samarbejde mellem skemalægger og UAO. 

Afdelingens overlæger og ledende overlæge mødes en gang om ugen, hvor uddannelse er fast 

punkt på dagsordenen.  

UKYL organiserer undervisning på afd. 

Underskifter i logbogen for opnåede kompetencer gives af de subspeciale-specifikke overlæger 

eller uddannelsesansvarlige overlæge og indhentes løbende under ansættelsen. Der er afsat tid til 

dette én gang månedligt 

 

De uddannelsesansvarlige overlæger fra de forskellige afsnit af Røntgen og skanning, AUH mødes 

flere gange om året. 

Den uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) for AUH, afholder møder for alle UAO og UKYL i 

akut-centret med deltagelse af centerchefen. 

I uddannelsesregion nord afholdes møder for det radiologiske speciale med deltagelse af PKL, 

UAO, UKYL og videreuddannelsessekretariatet.  

 

  

Rammer for uddannelsesvejledning  

Vejledersamtaler foregår ud fra en fast skabelon, der forefindes i elektronisk form (RMUK). 

Samtalerne følger de 7 lægeroller i specialet med udgangspunkt i målbeskrivelsen  

Introduktionssamtale afholdes med hovedvejleder senest 4 uger efter påbegyndt ansættelse i afd. 

Justeringssamtaler afholdes ca. hver 2-3 måned med afsluttende samtale umiddelbart inden ophør 

af funktion på afdelingen. Samtalerne skal godkendes af i-lægen, vejleder og UAO. 

Der er skemalagt en time/mdr. til vejledersamtale, kompetencevurdering mm.  

 

Strukturerede vejledermøder: Speciallægerne mødes hver 3. mdr. og diskuterer og vurderer den 

enkelte I-læge ud fra et fast spørgeskema som inddrager alle 7 lægeroller. Det vurderes om der er: 

forventelig progression og tilegnelse af færdigheder/kompetencer, vurdering af ”ikke medicinsk 

ekspert”, forventes forløbet godkendt og evt. behov for særlige tiltag for at opnå en given 

kompetence. 
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Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Ved introduktionssamtalen udarbejdes uddannelsesplanen i samarbejde med hovedvejleder og ud 

fra lægens CV. Uddannelsesplanen justeres løbende og godkendes af UAO 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Afdelingens fastansatte læger fungerer alle som kliniske vejledere indenfor den enkelte læges 

specifikke subspeciale. Alle fastansatte læger fungerer som kliniske vejledere på almene 

undersøgelser som fx rtg. af thorax.  

Af ugeplanen fremgår det hvilke funktioner I-lægen skal passe og hvilken speciallæge der skal 

supervisere. Supervisionen kan foregå umiddelbart inden eller under eksempelvis et indgreb eller 

en konference med mulighed for efterfølgende opsamling. Der kan også være tale om 

gennemgang af undersøgelse og beskrivelse med efterfølgende feedback. 

 

Konferencer/møder: formål, hvem deltager, hvornår 

Der henvises til skriftligt introduktionsmateriale til nye medarbejdere 

 

 

Røntgen og Skanning,  AUH, THG 

Radiologisk Afdeling THG 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Organisering af den lægelige videreuddannelse varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige 

overlæge i samarbejde med de øvrige overlæger, hovedvejlederne og den 

uddannelseskoordinerende yngre læge. Den uddannelsesansvarlige overlæge koordinerer dette 

med arbejdsskema planlæggerne, således at der tages individuelle hensyn på arbejdsskemaet i 

henhold til den/de manglende kompetencer. Der er et tæt samarbejde med afdelingen ledende 

overlæge, vejledernes PKL og sygehuset uddannelseskoordinerende overlæge. 

 

Rammer for uddannelsesvejledning 

I princippet er der tre samtaler pr. ansættelse – en introduktionssamtale, en midtvejssamtale og 

en slutsamtale, men sædvanligvis er der flere samtaler undervejs, hvor man korrigerer for 

uddannelsen. Samtalerne er skemalagte og varer sædvanligvis ½ time. Der benyttes Region 

Midtjyllands samtaleskemaer for Aarhus Universitetshospital. Samtalerne varetages af 

hovedvejlederen samt evt. uddannelsesansvarlige overlæge. Hvert år i november måned holder de 

uddannelsessøgende læger et 3-timers møde, som munder ud i nogle konkrete ønsker, som kan 

forbedre uddannelsen. Pga. den relativt korte ansættelse på THG er 360o evalueringen ikke fast 

skemalagte, men snarere efter behov. 

 

Udarbejdelse af uddannelsesplan 

I forbindelse med afholdelse af samtalerne kommer man ind på karriereplanlægning og 

indsatsområder i uddannelsen. 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Afdelingens speciallæger fungerer alle som kliniske vejledere og kan alle godkende opnåede 

kompetencer med stempel og underskrift. Det er de speciallæger, som har varetaget supervision i 

relation til den enkelte kompetence, som kan godkende en kompetence. Mange af 

undersøgelserne er beskrevet og man kan derfor med fordel bruge ledige stunder til at 

sammenligne undersøgelsen med beskrivelsen. 
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Der foregår 2 forskellige tværfaglige konferencer, som afholdes 1-2 gange om ugen med 

tilstedeværelse af radiolog, relevante klinikere og patologer. Ved disse konferencer er der også rig 

mulighed for uddannelse. 

 
Røntgen og Skanning,  AUH, NBG 

http://roentgenmidt.spectec.dk/BlueLine/qa/qaadmin/showframe.aspx?disableclose=1&procid=1

00601000353156&inttype=0&session=1 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Organisering af den lægelige videreuddannelse foretages af afdelingens uddannelsesansvarlige 

overlæge i samarbejde med afdelingens to uddannelseskoordinerende yngre læger, som også er 

ansvarlige for arbejdsskemaet på de forskellige afsnit. Dette har den fordel, at hvis man mangler 

bestemte kompetencer, kan man blive sat til de funktioner, så man kan opnå kompetencerne. 

Samtlige af afdelingens speciallæger er kliniske vejledere.  

Uddannelse på afdelingen varetages i snævert samarbejde med den ledende overlæge og 

Regionens PKL, som er ansat på afdelingen. 

 

Rammer for uddannelsesvejledning  

I princippet er der tre samtaler pr. ansættelse – en introduktionssamtale, en midtvejssamtale og 

en slutsamtale, men sædvanligvis er der flere samtaler undervejs, hvor man korrigerer for 

uddannelsen. Samtalerne er skemalagte og varer sædvanligvis en time. Der benyttes Region 

Midtjyllands samtaleskemaer for Aarhus Universitetshospital. Samtalerne varetages af UKYL og 

UAO. Hvert år i november måned holder de uddannelsessøgende læger et 3-timers møde, som 

munder ud i nogle konkrete ønsker, som kan forbedre uddannelsen. 

Ved 360° evaluering har man blandt de uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus 

Universitetshospital besluttet at foretage dette 1 x hvert år. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Dette foregår ved hjælp af ovennævnte skema udformet af Region Midtjylland for Aarhus 

Universitetshospital.  

I forbindelse med udfyldelse af disse kommer man ind på karriereplanlægning og indsatsområder i 

uddannelsen.  

Uddannelsesplaner, justeringer gennem vejledersamtalerne og karriereplaner skal underskrives af 

den uddannelsesansvarlige overlæge. 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Afdelingens speciallæger fungerer alle som kliniske vejledere og kan alle godkende opnåede 

kompetencer med stempel og underskrift. Det er de speciallæger, som har varetaget supervision i 

relation til den enkelte kompetence, som kan godkende en kompetence. 

Afdelingen har 25 konferencer, hvor den uddannelsessøgende har rig adgang til at uddanne sig. 

Mange af undersøgelser er beskrevet, og man kan derfor med fordel bruge ledige stunder til at 

gennem undersøgelsen og sammenligne med beskrivelsen. 

Der foregår 4 forskellige tværfaglige konferencer, som afholdes 1 – 2 gange om ugen med 

tilstedeværelse af radiolog, relevante klinikere og patologer. Ved disse konferencer er der også rig 

mulighed for uddannelse. 
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Øvrige regler for den lægelige videreuddannelse 

Yderligere oplysninger om specialet, hoveduddannelsen og ansøgning til denne kan findes på 

hjemmesiderne for Dansk Radiologisk Selskab www.drs.dk,  sekretariatet for Lægelig 

Videreuddannelse, Region Nord, www.videreuddannelsen-nord.dk og Sundhedsstyrelsen, 

www.sst.dk. 
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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 videreuddannelse1, 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 

inspektorrapporter for alle afdelinger. 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil 

løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale 

specialespecifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er 

formand4. 

 

 

5.1 Evaluer.dk 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af 

uddannelsesstederne 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 

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. 

 

 

                                                        
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d  
3 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/diagnostisk-

radiologi/uddannelsesudvalg/  
4 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 
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5.2 Inspektorrapporter 
 

Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle 

uddannelsesgivende 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 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 i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes 

konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de 

uddannelsesansvarlige læger. 

 

 

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
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. 

 

                                                        
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  
6 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/diagnostisk-

radiologi/uddannelsesudvalg/ 
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6. Nyttige kontakter 
 

Uddannelsesansvarlige overlæger 
Arne Lücke  arneluck@rm.dk 

 
 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepklere/ for Center for 

Medicinsk Uddannelse  

 

Specialeselskabets hjemmeside 

http://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 (karrieresparring) 

 


