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1. Indledning 
 
Specialet Kirurgi er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også speciallægeuddannelsen er 
beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved 
anvendelse af uddannelsesbog / portefølje. Denne udleveres ved første 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.  
Godkendelse af kompetencer sker via http://www.logbog.net 
 
Specielle regionale forhold 

I Videreuddannelsesregion Nord foregår den 1-årige introduktionsuddannelse i kirurgi på de to 
regioners hospitaler. Introduktionsuddannelsen i kirurgi kan erhverves ved et års ansættelse på 
højt specialiseret enhed eller på regionshospital. I uddannelsesprogrammerne er der taget højde 
for, at alle kompetencer kan opnås. Således kan der blive tale om nogle dages ophold på andre af 
regionens kirurgiske afdelinger for at supplere operativ træning.  

 

Efter endt og godkendt introduktionsuddannelse kan man søge hoveduddannelse i kirurgi. I 
uddannelsesregion Nord foregår hoveduddannelsesforløbene på en af de to universitetsafdelinger 
(Århus eller Aalborg) og på en afdeling på et regionshospital. Århus har forløb med Herning, 
Horsens, Randers og Viborg, og Aalborg har forløb med Hjørring, Randers og Viborg. Forløbene er 
sammensat således at man begynder og slutter på samme hospital med 1+2+2 år.  

 

Det er anbefalelsesværdigt at søge kvalifikationer indenfor alle lægerollerne inklusive den 
akademiske. Se specialets faglige profil 

 

Det anbefales at du samler en portefølje indeholdende operationsliste, kursusbeviser, 
dokumentation for andre relevante aktiviteter, dokumentation for tidsmæssigt gennemført 
uddannelseselement og hvis du søger hoveduddannelse inden du har afsluttet I-stillingen desuden 
udfyldt vurderingsskema som findes under den faglige profil. 

 

Som et særligt regionalt tilbud tilbydes supplerende ikke-obligatoriske kirurgiske færdighedskurser 
via www.miuc.dk 

 

Specialets PKL står til rådighed for uddannelsesspørgsmål. 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 
om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspx
http://www.dasl.dk/port2008.doc
http://www.logbog.net/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/kirurgi/faglig-profil/faglig-profil---kirurgi-281008.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/kirurgi/faglig-profil/faglig-profil---kirurgi-281008.pdf
http://www.miuc.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/karrierevejledning/
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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, dvs. de konkrete 
ansættelser: antal, sted og varighed 
 
 

1. ansættelse 

Kirurgisk afdeling, 
Regionshospitalet 
Randers 

12 mdr. 

 
 

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

 Kirurgisk afdeling, regionshospitalet Randers 
Hjemmeside : www.kirurgiranders.dk  bruger : kirurg   adgang : knunie 
 
Ansættelsesstedet generelt 
 
Kirurgisk afdeling i Randers er ledelsesmæssigt forankret i en Kirurgisk centerledelse med fælles 
Ledende sygeplejerske og 2 ledende overlæger fra hhv kirurgisk og ortopædkirurgisk afdeling. 
Der er planer om at mellemvagtslag i de to afdelinger kan få fælles opgaver i aften og weekend-
vagter. I de daglige funktioner er introduktionslægen udelukkende tilknyttet grundspecialet 
kirurgi. 
Kirurgisk afdeling varetager den almene elektive og akutte kirurgi. 
Den elektive kirurgi er repræsenteret ved behandlingen af benigne og maligne lidelser i primært 
abdomen og bugvæg, men har også en stor mamma afdeling. Thoraxkirurgi begrænser sig til 
anlæggelse af og pasning af ptt med pleuradræn. Den akutte kirurgi varetager vurdering af og 
behandling af alle almenkirurgiske lidelser incl. traumer. Der er speciallæge i døgnvagt og 
overlægevagt på tilkald. 
Randers Regionshospital er et akut hospital og derfor har kirurgisk afdeling et nært samarbejde 
med akut-afdelingen. Yngre akutlæger skriver journaler på kirurgiske akutte patienter, der først 
sekundært visiteres til kirurgisk afdeling, og evt overgår til afdelingen. 
For introduktionslægen vil der være oplæring i skopier, appendectomier, galdeoperationer, 
hernieoperationer, diverse chirurgia minor samt pasning af ambulatorium, stuegange og 
vagtfunktion. Kommunikative, pædagogiske, videnskabelige, samfundsmæssige og administrative 
kompetencer trænes fortløbende i den daglige omgang med patienter, pårørende, personale og 
samarbejdspartnere externt og internt. 
 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse):  
 
Introduktionslægen skal kunne passe en mellemvagtsfunktion . I starten af ansættelsen vil lægen 
være vagtfri og oplæres i dagtiden via fast-track til under supervision at passe mellemvagts-

http://www.kirurgiranders.dk/


 5 

funktionen. Gradvist kompetencevurderes lægen på akut abdomen ( 3 gange ) akutte kirurgiske 
tilstande (3 gange ) –patientinformation 3 gange og personalekommunikation en gang ( minicex 
alle 10 gange ) 
 
Introduktionslægen skal kunne varetage en stuegangsfunktion og vil blive kompetencevurderet på 
denne funktion  10 gange i uddannelsesforløbet vha minicex. Stuegangen ledes af en speciallæge . 
Stuegangene er team-opdelte med 2 maligne teams og et benignt team. Hovedansvarlig for 
opererede patienter vil altid være operatøren ( eller dennes team ). 
 
Ambulatoriefunktionen  skal varetages og Intro-lægen vil blive kompetence-vurderet tre gange på 
forundersøgelse af hernie og galde patienter ( minicex ). Der er altid en speciallæge i ambulatoritet 
ved siden af intro-lægen. Fredag fra kl. 8-9 er bemandet til mulighed for supervison af 2-3 
konsultationer. 
 
På endoskopistuernene plejer introlægerne at erhverve sig et meget stort antal skopier. 
Efter en intensiveret oplæring (fast track) under supervision vil der blive udført 
kompetencevurdering af skopi-færdighederne ved 20 nedre skopier (primært sigmoideskopier) og 
20 gastroskopier (DOPF ) . Det kræves at introlægen som minimum gennemfører  30 
sigmoideskopier for at få godkendt sin introstilling. Der er altid erfarne skopøer på en af de andre 
stuer i afdelingen – så hjælp er altid nær. 5-7 endoskopistuer er i brug dagligt. 
 
Operativt forventes det at introlægen under supervision er i stand til at udføre appendectomi, 
cholecystectomi og herniotomi. OATS kompetencevurdering skal laves på 10  herniotomier, 10 
cholecystectomier, 10 appendectomier og 10 laparoskopier. 1-2 elektive OP-lejer samt 1 akut-leje 
er i brug dagligt. I dagkirurgisk afdeling kører 1-2 stuer dagligt. 
 
I øvrigt henvises til detaljeret check-liste nedenfor 
 
Introlægen vil typisk gå i 7 skiftet mellemvagt. Der er tale om en 2 - delt vagt. Bagvagt er altid til 
stede i huset. Akutafdelingen henvender sig i dagtiden til kirurgisk bagvagt ved akutte kirurgisk 
problemstillinger/tilsyn. I aften og nattetimerne og weekender er det mellemvagten/introlægen 
der i første led kaldes af akutlægen. Hvis introlægen har brug for hjælp herefter er kirurgisk 
bagvagt tilstede i huset. 
 
Fra mandag til lørdag er der daglig konference kl.07.45 i kir.konferencerum ( om lørdagen i 
kaffestuen ) Kl. 8.00 på hverdage er der røntgenkonf. ( Lørdag kl 8.15 ) Alle deltager. 
Mandag kl 14.30 er der colorectal MDT konference hvor alle interesserede kan deltage 
 
 
Undervisning  / Konferencer:  
 
Mødetid og morgenkonf: 
Dagligt mandag – lørdag 
Alle deltager. Afgående vagthold aflægger kort rapport. Introllægen præsenterer dagens case. 
Gerne med involvering af yngre kolleger. Ideelt vises casen på skærm – uddybende spørgsmål og 
diskussion lægges ind.  
Dagens program gennemgås –  er alle funktioner besat – er de rigtige kirurger der, til de rigtige 
operationer. Er uddannelsespotentialet på dagen maximalt udnyttet? 
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Colorectal MDT konference : mandage kl 14.30. 
Ledes af overlæge eller HU-læge i sidste del af sin uddannelse. Alle Cancerpatienter vurderes før 
og efter deres operation af et multidisciplinært team mhp planlægning af den helt rigtige 
udredning ,behandling , kontrol og efterbehandling. 
Alle kan deltage 
 
Formaliseret undervisning: 
 
Torsdag kl 8-9 i kirugisk konferencerum 
Torsdage anvendes generelt på hele matriklen til intern undervisning. 
UKYL’en  i afdelingen har ansvaret for undervisningsprogrammet torsdag morgen. 
Emnerne varierer meget fra introduktion af nye tiltag i afdelingen – præsentation af 
forskningsprojekter i afdelingen til repetetive gennemgange af kerneområder i den kliniske 
hverdag – sidsnævnte som regel efter fortløbende behov , når der sker udskiftning i y.l. – staben.  
Introlægen er velkommen til at undervise selv og komme med ønsker til emner i øvrigt. 
4 gange om året er det for hele sygehuset Staff-meetings , hvor afdelingene på skift har indlæg af 
interesse for hele sygehuset. Emner vil blive præsenteret fortløbende og undervisningen afholdes i 
mødelokale M4 , beliggende under Mamma-ambulatoriet. 
 
Kurser og kongresser 
 
Relevante kurser og kongresser kan der ansøges om, ved henvendelse til afdelingsledelsen. Har 
man selv noget med på evt kongress styrker det mulighederne for at få støtte til deltagelsen. 
Man har mulighed for at søge om støtte til frihed med løn , kongressgebyr og overnatning samt 
transportudgifter. Jo længere tid i forvejen man ansøger , jo større er chancen for at man kan 
undværes på jobbet og dermed frigives. 
Det forventes at man efter kongresdeltagelse rapporterer tilbage til afdelingen – evt ved at skrive 
et indlæg på hjemmesiden eller ved en torsdags-morgen præsentation. 
 
Forskning 
Introlægen vil oftest have en kirugisk hoveduddannelsesstilling som sit mål. Beskeden eller 
manglende publiceret videnskab vil kunne placere lægen nederst i det felt af ansøgere der plejer 
at være til disse stillinger. Det kan derfor kun anbefales at den videnskabelige kompetence på 
samme måde som alle andre kompetencer søges optimeret. Kun accepterede  publikationer tæller 
– så det drejer sig oftest om at komme hurtigt i gang. 
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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 kompetencevurderingsstrategi : 
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser  
 
 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kompetencenummer 

Vagt      

 appendicitis acuta akutte cholecystitis ileus  1, 7 

  perforeret hulorgan/ 
blødning 

  2, 8 

  appendicitis acuta appendicitis acuta  3,4,5,6 

      

Stuegang      

 appendektomeret 
patient 

   9,11 

  cholecystektomeret 
patient 

  10,12 

   Gastrointestinal 
blødning 

 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Endoskopi      

  sigmoideoskopi  gastroskopi 20, 
21,22,23,24,25,26,27,28 

      

      

Elektive operationer      

 lap. chol    29,30,31,32,33,34,35,36,37 

  inguinal hernier    

      

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser
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Ambulatorium      

 indikation for inguinal 
hernie 

Indikation for lap. chol   38,39,40,41,42,43,44 

      

Udvikling   jf 
kompetencekortet.  

 45 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 
kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
Læringsmetoder 
 
Det daglige kliniske arbejde er et unikt læringsrum, som inddrager stort set alle lægeroller. Læring 

sker der hvor patienten er, i de kliniske situationer og igennem det samarbejde der er med alle 

faggrupper i afdelingerne og på tværs af afdelinger.   

Ved oplæring i diagnostiske og tekniske procedurer er der struktureret oplæring og tæt supervision 

fra mere erfarne kolleger. Det er vigtigt at den uddannelsessøgende læge er opsøgende og udnytter 

de mange læringssituationer bl.a. ved at efterspørge feedback.  

Kirurgi er unikt som speciale, idet det indeholder håndværksmæssig kunnen samtidig med at det 

stiller krav til teoretisk indsigt. Det er nødvendigt, at den uddannelsessøgende læge ved selvstudier 

tilegner sig den nødvendige teoretiske viden for både at kunne håndtere daglige kliniske situationer 

men også for at være forberedt til de teoretiske kurser.  

Ved konferencer og i undervisningssituationer træner introduktionslægen roller som kommunikator, 

akademiker/underviser/ forsker. 
 
Supervision  
Den uddannelsessøgende arbejder altid i tæt samarbejde med senior kollega, således at en hver 
klinisk funktion kan udnyttes til læring. Læring og supervision kan fungere på forskellige niveauer, 
afhængigt af den uddannelsessøgendes kompetenceniveau. Der lægges stor vægt på, at træne 
praktiske færdigheder under supervision. Det gælder såvel klinisk beslutningsevne, som operative 
færdigheder. Yngre læger placeres så vidt muligt altid sammen med eller med kort adgang til en 
senior læge i kliniske situationer. I vagten er bagvagten i tilstedeværelsesvagt og dermed 
umiddelbart tilgængelig.  
 
Formativ evaluering og reflexion 
Dette er bedst anvendt ved at den yngre kollega holder øje og følger op på patientforløb, hvor de 
selv har taget del i behandlingen. Ved at notere sig patientforløbet, kan overblik og helhedsindtryk 
bestyrkes, og forståelse af behandlingsforløb erhverves. En mere detaljeret evaluering på 
baggrund af noterede forløb kan, efter aftale med vejleder, indgå i den personlige 
uddannelsesplan. Opsamling på patientforløb foretages i samarbejde med hovedvejleder, når 

uddannelsesplanen skal revideres. Dette kan gøres flere gange i løbet af ansættelsen, 
således at den nødvendige refleksion opnås løbende og giver anledning til læring. 
 
Simulation/færdighedslab 
Der tilskyndes til kurser i endoskopi og laparoskopi. Afdelingen råder endvidere over relevante 
simulatorer til selvtræning. Der gives supervision efter behov.  
 
Superviseret oplæring 
I operations- og endoskopiafsnit gives altid oplæring under supervision. Når kompetencevurdering 
har vist, at lægen kan performe selvstændigt aftales dette. Dog således at der altid kan hentes 
vejledning/supervision ved tvivl. Afdelingen lægger vægt på at gennemføre prioriterede forløb i 
hhv. endoskopi, herniekirurgi og galdekirurgi af nogle måneders varighed i løbet af ansættelsen til 
passende niveau er opnået. Der er evidens for at samlede træningsforløb øger læringen.  
 
Struktureret feedback 
Ved vejledersamtalen følges op på udfyldte kompetenceskemaer og der gives en systematisk 
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tilbagemelding på opnået niveau og vejledning til, hvilke områder, der skal arbejdes med.  
 
Afdelingsundervisning 
Alle ansatte skal bidrage til undervisning i afdelingen. Torsdag morgen er der mulighed for at yngre 
læger forbereder og præsenterer undervisning i relevante emner. Endvidere tilbydes undervisning 
for medicinstuderende og andre faggrupper. 
 
Kursus 
Det generelle vejledningskursus skal gennemføres. Afdelingen anbefaler og tilskynder deltagelse i 
MIUC’s kurser i laparoskopi og endoskopi.  
 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
 
Kompetencevurdering anvendes til sikring af progression i uddannelsen af intro-lægen. 
Hovedvejleder skal sammen med den uddannelsessøgende sikre denne progression. De kliniske 
vejledere vil kunne vurdere kompetencer i de enkelte læringssituationer. Enhver læge, som er 
senior i forhold til den uddannelsessøgende, er en klinisk vejleder. Enhver læge der har erhvervet 
sig en kompetence må lære denne fra sig til yngre kolleger – og kompetencevurdere læringen. 
Det er vigtigt at komme i gang tidligt med alle vurderinger – ellers kan det blive svært at nå 
igennem alle. Man må gerne være begynder ved de første vurderinger. Det er den 
uddannelsessøgendes opgave at sørge for at vedkomme får lavet det antal 
kompetencevurderinger, der er beskrevet i kompetencekortene, der findes på logbog.net. Såfremt 
der opstår problemer med at få udført kompetencevurderingerne skal den uddannelsesansvarlige 
overlæge kontaktes straks.  
 
 
Mini-Cex 
Redskabet anvendes efter aftale med superviserende læge, der kan være en klinisk vejleder i egen 
afdeling eller i akutafdelingen, afhængigt af hvilken kompetence, der vurderes. Patientkontakt, 
stuegangsstruktur og ambulant patientkontakt, er velegnede kompetencer at vurdere. 
Struktureret observation påbegyndes først efter aftale og når kollegaen er velintroduceret til alle 
funktioner i afdelingen, såsom, vagt, stuegang og ambulatorium. Skal gennemføres iht 
målbeskrivelsens krav, således at progression kan erkendes, og der kan justeres løbende efter 
individuelt behov. Intro-Lægen gemmer selv de udfyldte skemaer. 
 
OSATS 
Anvendes efter aftale ved operative indgreb. Det aftales forud for indgrebet, således at der kan 
gives feedback på det udfyldte skema efterfølgende.Feedbacken skal optimalt gennemføres 
umiddelbart efter proceduren og  gentages iht målbeskrivelsens krav.  Således kan progression 
sandsynliggøres og individuel justering tilpasses . Intro-Lægen gemmer selv de udfyldte skemaer. 
 
DOPF 
Anvendes efter aftale ved endoskopiske indgreb. Det aftales forud for indgrebet, således at der 
kan gives feedback vha det udfyldte skema efterfølgende. Skal gennemføres iht målbeskrivelsens 
krav, således at progression kan erkendes og der kan justeres løbende efter individuelt behov.  
Oplæring i endoskopi ligger i første del af introduktionsuddannelsen. Intro-Lægen gemmer selv de 
udfyldte skemaer. 
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NOTSS 
Anvendes efter aftale ved operative indgreb. Det aftales forud for indgrebet, således at der kan 
gives feedback på det udfyldte skema efterfølgende. Skal gennemføres iht målbeskrivelsens og 
NOTSS vejledningens krav, således at progression kan erkendes og der kan justeres løbende efter 
individuelt behov. Intro-Lægen gemmer selv de udfyldte skemaer. 
 
360 graders evaluering 
Gennemføres på initiativ af UAO efter ca. 8-10  måneders ansættelse. Den certificerede feedback-
facilitator igangsætter processen og afslutter feedbacken .Handlingsplan udfyldes efterfølgende af 
introlægen selv. Der skal spørges ca. 20 personer. Der anvendes PeoplePartners elektroniske 
evalueringsredskab. Der vurderes samarbejde, kommunikation, lederegenskaber og 
professionalisme. 
 
Test på simulator 
I forbindelse med MIUC’s kurser foretages test på simulator.  
 

3.3 Obligatoriske kurser  
 
Generelle kurser 
Introduktionsuddannelsen indeholder et kursus i vejledning. 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. 
 
Regionale tilbud 

I regionen er der etableret en kirurgisk færdighedstræningsorganisation www.miuc.dk. For 
introduktionsuddannelsen er der tilbud om kurser i laparoskopi (I+II), endoskopi (I) og åben kirurgi. 

Tilmelding på www.miuc.dk 

 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/vejledningskursus/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
http://www.miuc.dk/
http://www.miuc.dk/
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4. Uddannelsesvejledning 
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal 
efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 

Kirurgisk afdeling  www.kirurgiranders.dk 
 
Der skal bruges et brugernavn og password for at få adgang til ovenstående link. Dette udleveres 
ved ansættelsens start.  
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Kirurgisk afdeling i Randers er organiseret med p.t. to uddannelsesansvarlige overlæger. De(n) 
uddannelsesansvarlige overlæge(r) (UAO) er ansvarlig for uddannelsen af yngre læger på 
afdelingen og sammen med den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) tilrettelægges 
uddannelsen på afdelingen under hensyntagen til afdelingens drift.  Alle afdelingens fastansatte 
læger fungerer som hovedvejledere og alle læger fungerer som kliniske vejledere. Alle 
hovedvejledere skal have gennemført vejlederkursus. UAO varetager tildeling af hovedvejleder til 
alle læger i uddannelsesstillinger ved ansættelsens start. Arbejdet tilrettelægges af afdelingens 
arbejdstilrettelæggende overlæge bistået af skemaplanlæggende reservelæger. Dagsprogram 
gennemgås hver morgen med informationer om dagens operationsprogram og 
uddannelsesrelevante justeringer af dagsprogram foretages af fremmødte læger i fællesskab. 
Ved månedlige møder gennemgår den uddannelsesansvarlige overlæge afdelingens 
uddannelsesstatus. Her er der desuden gennemgang af de enkelte uddannelsessøgendes 
færdigheder og kompetencer i henhold til de syv lægeroller 
Introlægen tilknyttes desuden en hovedvejleder og vil i det daglige blive superviseret og vejledt af 
de øvrige kolleger.  
 
Rammer for uddannelsesvejledning 
Hovedvejlederen udvælges før introlægens start i afdelingen. Det tilstræbes at hovevejledere kun 
er et trin foran introlægen – dvs enten en ældre introlæge eller en HU-læge. I løbet af første uge 
afholdes introduktionssamtale med planlægning af generelt og individuelt uddannelsesprogram.  
Ved tidsproblem kan tidspunktet fra 7.45 til 8.30 ( Konferenceafholdelse ) evt bruges. 
Karrierevejledning kan afholdes ved midtvejssamtalen eller efter behov. Midtvejssamtalen bør 
ikke holdes senere end 5 måneder efter ansættelses-start. ( 7 måneder til evt at rette op ) 
360 graders feedback bør laves senest 12 måneder før introstillingen ophører. Slutsamtalen kan 
afholdes i sidste ansættelsesmåned. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Den individuelle Uddannelsesplan skrives af introlægen selv efter introsamtalen. Planen 
videresendes til alle lægelige kolleger i afdelingen mhp orientering og hjælp til gennemførelse af 
planen. Skemalægger og UAO samt hovedvejleder trækker sammen en stor del af det 
indholdsmæssige i planen , med introlægen har også et ansvar for at være til rådighed for 
gennemførelse af planen. Mangelfuld progression af planen må forelægges hovedvejleder og UAO. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle hjælper alle mht fortløbende kompetenceudvikling . Alle kliniske gøremål er i praksis en 
læringssituation , hvor fælles sprog og forståelse , feedback og støtte må og skal være en 
selvfølgelighed. Alle vejledere kan godkende kompetencemålene og udfylde 

http://www.kirurgiranders.dk/
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kompetencevurderingsskemaer. Hovedvejlederen har et stort ansvar overfor den enkelte intro-
læge og UAO – skemalægger og ikke mindst ledende overlæge har et ansvar for, at logistikken -i 
forhold til at give god plads til den pædagogiske indsats i afdelingen -   er iorden  . Således at 
oplæring er muligt samtidig med,  at der stilles store krav til selve produktionen. Den store 
produktion må udnyttes til at give en god uddannelse og må ikke være en hæmsko. 
Samtalerne med hovedvejledere skulle gerne afdække  om uddannelsesforløbet kører problemfrit 
eller om der er brug for ekstra indgriben eller indsatser. Overlægerne tilstræber den sidste torsdag 
i måneden at evaluere om der er uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i afdelingen og evt behov 
for justereringer. Ved egentlige uhensigtsmæssige forløb indrages UAO – evt UKO og UKYL samt 
ledelsen i afdelingen. 
 

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 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg  
4 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg
http://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. 6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted http://www.kirurgiranders.dk/  
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
https://www.danskkirurgiskselskab.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) 
Yngre danske kirurger www.yngredanskekirurger.dk  
SADE www.sadeendoscopy.com 

                                                      
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
6 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 

http://www.kirurgiranders.dk/
http://cesu.au.dk/
https://www.danskkirurgiskselskab.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside?
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
https://www.laeger.dk/karriereraadgivning-yngre-laeger
http://www.yngredanskekirurger.dk/
http://www.sadeendoscopy.com/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg

