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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. Når 
elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. 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.  
 
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 inden for 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.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, 
Hospitalsenhed Midt 

12 mdr. 

 
 

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

Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Midt, Viborg 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Afdelingen består af et kirurgisk og mammakirurgisk afsnit. Det kirurgiske afsnit varetager den 
akutte kirurgi via et akut modtageafsnit. Herudover varetager afdelingen elektiv øvre og nedre 
kirurgi. Inden for den nedre kirurgi foretages malign og benign kolonkirurgi og benign rektum 
kirurgi. Den øvre kirurgi inkluderer refluxkirurgi (regionsfunktion) og gastric bypass 
(hovedfunktion) samt galde og herniekirurgi. Afdelingen råder foruden sengeafdeling over et stort 
endoskopiafsnit samt forundersøgelses- og efterbehandlingsambulatorium. 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Afdelingen lægger stor vægt på fokuseret oplæring igennem de enkelte uddannelseselementer. 
Reservelæger ansat i introduktionsstilling indplaceres i mellemvagtslaget sammen med læger i 
første del af hoveduddannelse samt læger i sideuddannelse til speciallægeuddannelse i 
gynækologi og obstetrik. Vagten er 2-skiftet, døgndækkende. Dagarbejdet er herudover i videst 
muligt omfang henlagt til operationsgang og endoskopiafsnit med henblik på at tilgodese 
uddannelsen i kirurgiske og endoskopiske færdigheder. Uddannelseslæger i dette vagtlag deltager 
i mindre omfang i ambulatoriefunktion og i stuegang uden for vagtfunktionen. 

 Stuegangsfunktionen varetages under ledelse af speciallæge. Reservelæger går forstuegang 
med speciallæge.  

 Afdelingen har på hverdage 2 elektive operationslejer og et akutleje. Det ene elektive leje 
anvendes bl.a. til oplæring af yngre kirurger i hernie og galdekirurgi. Lejet bemandes typisk 
af læge i introduktionsuddannelse og superviserende speciallæge. Det andet leje veksler 
imellem benign øvre kirurgi og kolonkirurgi. Lejet er typisk bemandet af enten 2 
speciallæger eller speciallæge assisteret af reservelæge. Desuden har afdelingen på 
hverdage et akutleje. Dette lejet er bemandet med speciallæge (akutvagten) og 
mellemvagten  

 På alle hverdage uden for nedlukningsperioder har afdelingen 2 eller 3 endoskopilejer med 
lægebemanding samt 1 leje med sygeplejerske. Det ene er bemandet med speciallæge, det 
andet med reservelæge. I introduktionsstilling gives superviseret intensiv oplæring i 
endoskopi. Reservelæger i hoveduddannelse forventes at kunne endoskopere 
selvstændigt.  

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/
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 Ambulatoriet er på alle hverdage bemandet på 2 linjer. På den ene linje er der en 
speciallæge, på den anden en reservelæge. 

 Vagtfunktionen er organiseret i 3 vagtlag, inkl en bag-bag vagt med vagt fra hjemmet uden 
for arbejdstid. I weekenden er der endvidere i dagtid en speciallæge til varetagelse af 
stuegangsfunktion. Mellemvagten superviserer og supplerer akutforvagten ved modtagelse 
af akutte patienter i akut modtageafsnit. Deltager endvidere i afvikling af den akutte kirurgi 
på operationsgangens akutleje i både dagtid og i vagten, samt varetager akutte opgaver i 
sengeafdelingen i vagten. Efter kl. 18 passer mellemvagten desuden forvagtsfunktionen, 
herunder vagtfællesskab med urologisk og karkirurgisk afdeling.  

  
 
Konferencer 
Konferencer: Daglig overleveringskonference hver morgen kl. 7.45 for alle læger efterfulgt af 
røntgenkonference. MDT konference med fastlæggelse af behandlingsstrategi for koloncancer 
hver onsdag kl. 14:30 for alle interesserede. 
 
Formaliseret undervisning: Morgenundervisning hver 2. onsdag kl. 8:00 til 8:45. Programmet 
tilrettelægges af afdelingens UKYL i samarbejde med UAO og kan omfatte reservelægers 
fremlæggelse af studier for hinanden, undervisning ved afdelingens speciallæger og inviterede 
externe undervisere. Staff-meeting afholdes en gang hver måned med præsentation af hospitalets 
specialer og landvindinger inden for disse.  
 
Kolorektal MDT konference afholdes hver onsdage med gennemgang og behandlingsplanlægning 
for patienter med kolorektale cancere under udredning. 
 
Kurser og kongresser 
Relevante kurser kan søges med tjenestefrihed og deltagelse bevilges af afdelingsledelsen. De 
nærmere vilkår aftales individuelt. 
 
Forskning 
Læger i introduktionsuddannelse opfordres til at planlægge og gennemføre mindre selvstændige 
forskningsprojekter. Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge, der kan være behjælpelig 
med ideer til udarbejdelse af projekt og fungere som vejleder på projektet. 
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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.  
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser  
 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal 
godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer 
og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. 
Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes 
beskrevet:

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

      

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 
 
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 
tilbagemelding på opnået niveau og vejledning til, hvilke områder, der skal arbejdes med.  
 
Afdelingsundervisning 
Alle ansatte skal bidrage til undervisning i afdelingen. Onsdag morgen er der mulighed for at yngre 
læger forbereder og præsenterer oratorisk undervisning i relevante emner. Endvidere tilbydes 
undervisning for medicinstuderende og andre faggrupper til træning af mål nr 45. 
 
Kursus 
Det generelle vejledningskursus skal gennemføres. Afdelingen anbefaler og tilskynder deltagelse i 
MIUC’s kurser i laparoskopi og endoskopi.  
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Kompetencevurderingsmetoder 
 
Kompetencevurderingen er en fortløbende proces til sikring af progression i den samlede 
kompetenceerhvervelse samt inden for den enkelte kompetence. Hovedvejleder skal sammen 
med den uddannelsessøgende sikre denne udvikling. 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. 
 
Mini-Cex 
Redskabet anvendes efter aftale med superviserende læge, der kan være en klinisk vejleder i egen 
eller akutafdeling eller en tværfaglig kollega, afhængigt af hvilken kompetence, der vurderes. 
Specielt patientkontakt, stuegangsstruktur og ambulant patientkontakt, er velegnede 
kompetencer at vurdere her. 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, gerne flere gange i løbet af 
ansættelsen, således at progression kan erkendes, og der kan justeres løbende efter individuelt 
behov. 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. Skal gennemføres iht målbeskrivelsens krav, 
gerne flere gange i løbet af ansættelsen, således at progression kan erkendes og der kan justeres 
løbende efter individuelt behov. Lægen gemmer selv de udfyldte skemaer. 
 
DOPF 
Anvendes efter aftale ved endoskopiske indgreb. Det aftales forud for indgrebet, således at der 
kan gives feedback på det udfyldte skema efterfølgende. Skal gennemføres iht målbeskrivelsens 
krav, gerne flere gange i løbet af ansættelsen, således at progression kan erkendes og der kan 
justeres løbende efter individuelt behov. Det tilstræbes at oplæring i endoskopi ligger i første del 
af introduktionsuddannelsen. Lægen gemmer selv de udfyldte skemaer. 
 
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, gerne flere gange i løbet af ansættelsen, således at progression kan 
erkendes og der kan justeres løbende efter individuelt behov. Lægen gemmer selv de udfyldte 
skemaer. 
 
360 graders evaluering 
Gennemføres på initiativ af UAO efter ca. 8 måneders ansættelse. Den certificerede feedback-
facilitator igangsætter processen og afslutter samme med samtale og feedback, samt udfærdigelse 
af handleplan. Der skal spørges ca. 20 personer. Der anvendes PeoplePartners elektroniske 
evalueringsredskab. Der vurderes samarbejde, kommunikation, lederegenskaber og 
profesionalisme. 
 
Test på simulator 
I forbindelse med MIUC’s kurser foretages test på simulator.  
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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. Lægen 
tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg tilrettet efter behov. 
 

Kirurgisk afdeling  
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Afdelingen har 1 UAO, der tilrettelægger uddannelsen i afdelingen bistået af 1 UKYL. Alle 
afdelingens fastansatte læger samt reservelæger i klassificerede stillinger 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. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Introduktionssamtale afholdes så vidt muligt inden for de første 2 uger efter ansættelsens 
påbegyndelse. Afvikling af ferie og friuger kan nødvendiggøre udsættelse af samtalen. Den 
uddannelsessøgende tager initiativ til samtalen mellem denne og hovedvejleder. Ved behov 
deltager UAO. Under samtalen klarlægges den uddannelsessøgendes forudsætninger og 
uddannelsesmål. Uddannelsesprogrammet gennemgås og tvivlsspørgsmål afklares. Der lægges 
uddannelsesplan med udgangspunkt i og reference til stillingens uddannelsesprogram. 
Justeringssamtale afholdes min hvert ½ år. Yderligere justeringssamtaler afholdes ved behov på 
initiativ af den uddannelsessøgende, hovedvejleder eller UAO. UAO deltager i justeringssamtaler 
ved behov og altid ved supplerende justeringssamtaler. Afsluttende samtale afholdes inden for 
den sidste måned inden stillingens fratrædelse. Såfremt uddannelseselementet godkendes 
underskrives logbog og attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement af UAO efter 
samtalen. Såfremt der hersker tvivl, om uddannelseselementet kan godkendes, deltager UAO. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Den individuelle uddannelsesplan udfærdiges ved / efter introduktionssamtalen af den 
uddannelsessøgende og godkendes af hovedvejleder og UOA. Afdelingen benytter et elektronisk 
system RMUK til dette. Du vil ved ansættelsen blive introduceret til systemet.  
Uddannelsesplanens operative kompetencemål skrives på uddannelsestavlen i afdelingens 
konferencerum.  Ved alle efterfølgende justeringssamtaler udarbejdes ny uddannelsesplan, 
såfremt der er behov for justeringer i den oprindelige plan.  Operative kompetencemål på 
uddannelsestavlen a jourføres løbende i samråd med hovedvejleder, idet det bør tilstræbes at 
fokusere på et enkelt eller få uddannelsesmål ad gangen og løbende udskiftning af disse 
efterhånden, som de nås.  
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle læger, der forestår supervision i det daglige arbejde, er kliniske vejledere. Alle kliniske 
situationer, hvor uddannelseslæger arbejder under supervision er kliniske læringssituationer. Det 
drejer sig om superviserende operatører ved operationer, superviserende endoskopører, ældre 
kolleger i forbindelse med stuegang og ambulatoriefunktioner m.v. Feedback systematiseres med 
relevante evalueringsmetoder, hvor det er muligt. Opnåede kompetencemål godkendes af kliniske 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/
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vejledere, mens samlet godkendelse af logbog varetages af UAO. 
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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. 
 
 

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 

                                                      
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 

5
 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+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
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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
 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg


 

 15 

6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/  
 
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 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/
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.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/

