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1. Indledning 
 
Specialet oftalmologi er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også speciallægeuddannel‐
sen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions‐ og hoveduddannelsesforløb understøt‐
tes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje. Denne udleveres ved første ansættelse i forlø‐
bet. Når elektronisk udgave er etableret, vil lægen blive introduceret til denne ved starten af an‐
sættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, ele‐
menter der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de 
obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelser for at opnå speciallægeanerkendelse.  
 
Specielle regionale forhold 
I Videreuddannelsesregion Nord, som omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland, er der 
øjenafdelinger i Holstebro, Randers, Thisted, Aalborg og Aarhus. Introduktionsstillinger i oftalmo‐
logi findes i Holstebro, Thisted, Aalborg og Aarhus.  
Hoveduddannelsesforløb er sammensat af 2½ år på en universitetsøjenafdeling efterfulgt af ½ år i 
en øjenlægepraksis og 1 år på en anden øjenafdeling. Alle hoveduddannelsesforløb foregår inden 
for Videreuddannelsesregion Nord. Hoveduddannelsesforløb, der begynder med 2½ år i Aalborg, 
afsluttes i Aarhus. Hoveduddannelsesforløb, der begynder i Aarhus, afsluttes enten i Holstebro el‐
ler i Aalborg. 
 
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 an‐
giver, hvordan forløbet udmøntes i introduktionsstillinger i Holstebro.  
 

Introduktionsansættelse 

Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 

12 mdr. 

 
 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af fagli‐
ge funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af Øjenafdelingen, Regionshospitalet i Holstebro lægen skal an‐
sættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. fin‐
des i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 
 

Ansættelse: Øjenafdelingen, Regionshospitalet, Holstebro 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro varetager hovedfunktion og et antal regionsfunktio‐
ner for den vestlige del af Region Midt svarende til et patientunderlag på ca. 500.000 indbyggere. 
Elektive patienter modtages primært henvist fra praktiserende øjenlæger. Vagtfunktionen uden 
for dagtiden varetages af afdelingens speciallæger efter henvisning fra vagtlæger og akutmodta‐
gelser i den vestlige del af regionen. 
Regionsfunktionerne omfatter operationer i bagre afsnit, operativ behandling for glaukom, tåre‐
vejskirurgi samt anti‐VEGF behandling. 
Afdelingen er normeret med 3 overenskomstansatte overlæger, en ledende overlæge, 4 afdelings‐
læger, 3  1. reservelæger i hoveduddannelsens fase 3 samt 2 introduktionslæger. 
Øjenafdelingen er udstyret med relevant moderne apparatur. Der afholdes fælles klinisk konferen‐
ce/undervisning to gange en time hver uge. 
 
Organisation af faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Arbejdet på øjenafdelingen varetages af 7 forskellige teams. I hele ansættelsen arbejder introduk‐
tionslægen under supervision af enten speciallæge eller 1. reservelæge. Introduktionslægen til‐
knyttes primært katarakt‐ og AMD teamet med henblik på en indførelse i anvendelsen af speciale‐
specifikt apparatur og undersøgelsesteknik. 
Senere tilknyttes introduktionslægen andre relevante teams og deltager i ambulatoriefunktionen 
samt varetager vagtfunktion i dagtiden for uselekterede patienter. 
Efter aftale med vejleder kan introduktionslægen opnå godkendelse af enkelte kompetencer ved 
at forestå undervisning i forbindelse med konferencer. 
 
Formaliseret undervisning planlægges halvårligt af UKYL og UAOVL. Der kan her indgå ekstern un‐
dervisning/konferencer. Introduktionslæger kan typisk opnå godkendelse af kompetencer i love og 
forordninger, men også i f.eks. refraktion. 
 
Kurser og kongresser 
Alle afdelingens læger tilbydes dækning af deltagelse i DOS efteruddannelseskursus i Kolding.  
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Alle yngre læger tilbydes dækning af deltagelse i FAYO kursus. 
 
Forskning 
Det forventes ikke, at introduktionslægen gennemfører selvstændigt forskningsprojekt, men in‐
troduktionslægen kan deltage i kvalitetssikringsprojekter og revision af kliniske retningslinjer. 
 



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 kompe‐
tencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings‐ og kompetencevurderingsstrategier. 
 
Medicinsk ekspert/lægefaglig, introduktionsuddannelsen: Tekniske færdigheder 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i1 
Kunne udføre en of‐
talmologisk undersø‐
gelse 

Herunder: 
Optage en relevant anamnese 
Undersøge syn, øjne og øjenomgivelser 

Visusundersøgelse af voksne og børn 
Eksterna, stilling, lejring og motilitet 
Spaltelampe 
Trykmåling 
Biomikroskopi 
Gonioskopi 
3‐spejl 
Oftalmoskopi direkte 
Synsfelt 

Refraktion, subjektiv/objektiv 
Udmåling af brilleglas 
Ultralydsundersøgelse 

Mesterlære 
 
Litteraturstudier 
 
Superviseret klinisk ar‐
bejde 

Case‐baseret diskussion. 
Godkendt kompetence‐
kort: den oftalmologiske 
undersøgelse. 

3 

i2 
Kunne behandle over‐
fladerelaterede, kor‐
neale lidelser 

Kunne fjerne kornealt fremmedlegeme 
 
Kunne udføre podning og korneaskrab 

Mesterlære 
 
Litteraturstudium 

Godkendt kompetence‐
kort: kornealt fremmed‐
legeme. 

12 

i3  Spaltelampe, oftalmoskop, tonometer, ultra‐ Selvstudium af apparat‐ Godkendt kursus  3 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/oftalmologi


Kunne anvende appa‐
ratur til diagnostik af 
øjenlidelser 

lyd 
Redegøre for:  

Principper for opbygning 
Anvendelse 
Fejlkilder  
Vedligeholdelse 

manualer 
 
Mesterlære 

 
Case‐baseret diskussion. 

 
Medicinsk ekspert/lægefaglig, introduktionsuddannelsen: Ydre øje 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i4 
Kunne diagnosticere 
og behandle alminde‐
ligt forekommende 
øjensygdomme  

Diagnosticere: 
Sygdomme i øjenomgivelser, orbita, tåreveje, 
forreste øjenafsnit, sklera, linsen, uvea, glas‐
legeme og retina. 
Neurooftalmologiske sygdomme 
Skelen, manifest og latent. Konkommitant 
skelen. 
Glaukom 
Refraktionsanomalier 
Traumer 
Arteritis temporalis 
 
Redegøre for komplikationer til bagre afsnits‐ 
og kataraktkirurgi. 
Redegøre for behandling af refraktionsano‐
malier med kontaktlinser og briller. 
 
Behandle: 
Opstarte medicinsk behandling af keratit, 
akutte uveitter, infektiøse tilstande i øjenom‐

Mesterlære 
 
Litteraturstudium 
 
Superviseret klinisk ar‐
bejde 

Case‐baseret diskussion.  12 
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givelser, tørre øjne, akut glaukom, hyfæma, 
overfladelæsioner (ætsninger), Arteritis tem‐
poralis 

 
Sundhedsfremmer, introduktionsuddannelsen 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i5 
Kunne rådgive andre 
personalegrupper, 
myndigheder, pårø‐
rende og patienter  

Herunder: 

 Tiltag, der kan forebygge udvikling af syg‐
dom, der manifesterer sig i øjne og syn 

 Generelle risikofaktorer af betydning for 
sygdomme, der manifesterer sig i øjne og 
syn 

Udarbejdelse af informa‐
tionsmateriale  
 
Litteraturstudier 

Case‐baseret diskussion. 
 
Gennemgang af skriftligt 
arbejde 

12 

 
Samarbejder, introduktionsuddannelsen 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i6 
Kunne indgå i tværfag‐
lige team med respekt 
for de øvrige team‐
medlemmer.  

 Kunne søge råd og vejledning hos kolle‐
ger og samarbejdspartnere  

Kursus  Godkendt kursus 
 
Case‐baseret diskussion. 

6 

 
Professionel og kommunikator, introduktionsuddannelsen 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i7   Kunne erkende egne personlige, fagli‐ Kursus  Godkendt kursus  3 
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Kunne etablere, fast‐
holde og afslutte en 
lægefaglig relation til 
patienter og pårørende 

 Kunne udvise en passende personlig 
og interpersonel adfærd 

Case‐baseret diskussion. 
360 graders feedback 

i8 
Kunne anvende rele‐
vante administrative 
regler og love sund‐
hedssystemet i egen 
arbejdspraksis 

 Aktindsigt  

 Videregivelse af patientoplysninger til 
tredjepart og anden myndighed., 

 Journalføringspligt, 

 Tavshedspligt 

 Informeret samtykke 

 Synskrav for kørekort til bil 

Litteraturstudier 
Mesterlære  

Case‐baseret diskussion.  6 

 
Leder/administrator/organisator, introduktionsuddannelsen 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i9 
Kunne administrere 
egne ressourcer  

 I forhold til patientbehandling, 

 I forhold til økonomiske aspekter  

 I forhold til andre aktiviteter 

Tværfagligt kursus i le‐
delse/administration 
Mesterlære 

Godkendt kursus 
Case‐baseret diskussion. 
360 graders feedback 
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Akademiker/forsker/underviser, introduktionsuddannelsen 

Målnummer og kom‐
petencemål 

Konkretisering af mål 
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i målbeskri‐
velsen) 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
(Obligatoriske) 

Tidspunkt for for‐
ventet kompeten‐
cegodkendelse 
(mdr.) 

i10 
Kunne anvende og vur‐
dere videnskabelig lit‐
teratur, lærebøger og 
foredrag og uddrage 
essensen heraf. 

Kunne foretage en litteratursøgning  Litteratursøgning 
 
Fremlægge foredrag om 
relevante emner til kon‐
ference 

Godkendt kursus 
 
Case‐baseret diskussion. 

6 



3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur‐
deringsmetoder anvendes  
 

Ansættelse: Øjenafdelingen, Regionshospitalet, Holstebro 
 
Vejledning og læringsmetoder 
I hele introduktionsstillingen vil mere end 90 % af alle patientkontakter blive superviseret af en 
mere erfaren kollega, der – som tilrettelagt i arbejdsskemaet – den pågældende dag fungerer pa‐
rallelt med uddannelseslægen i ambulatoriet.  
 
Målbeskrivelsen foreskriver følgende læringsmetoder til introduktionsuddannelsen: Mesterlære, 
superviseret klinisk arbejde, litteraturstudium, selvstudium af apparaturmanualer, udarbejdelse af 
informationsmateriale, litteratursøgning, fremlæggelse af relevante emner til konference samt 
kursusdeltagelse – for nærmere beskrivelse, se venligst målbeskrivelsens formuleringer. 
 
I de daglige supervisionssituationer – som etableres i langt de fleste af introduktionslægens kon‐
sultationer – anviser den daglige vejleder relevante apparaturmanualer og anden litteratur og an‐
sporer til, at introduktionslægen selv søger litteratur med relation til de aktuelle patienter. Enkelte 
af disse litteraturstudier udvælges på uddannelseslægens eller evt. vejleders initiativ til at danne 
basis for en kort, skriftlig rapport. 
 
I forbindelse med den løbende revision af patientinformationspjecer og vejledninger i afdelingen 
udvælger den ledende overlæge 2‐3 emner, som introduktionslægen skal lave udkast til. 
 
Mindst to gange i uddannelsesforløbet udvælger introduktionslægen og den uddannelsesansvarli‐
ge overlæge sammen et emne, som introduktionslægen skal holde et foredrag om i afdelingen. 
Uddannelseslægen har som opgave at fremlægge en patient‐case til en af afdelingens konferencer 
mindst en gang ugentlig. Hovedvejleder holder øje med, at det sker.  
 
Planlægning af vejledning og kompetencevurdering. 
Den tætte vejlederkontakt er en del af den daglige arbejdsplan og lægger op til, at først og frem‐
mest uddannelseslægen, men også vejleder kan tage initiativ til at få foretaget kompetencevurde‐
ring. En evt. mangelfuld progression i godkendelsesprocessen identificeres under justeringssamta‐
ler med hovedvejleder, som i givet fald aftaler med uddannelseslæge og arbejdsplanlægger, hvor‐
dan der rettes op på situationen. 
Evaluering af kompetencer planlægges foretaget løbende i uddannelsesforløbet efter det antal 
måneder, som er angivet ud for hver kompetence. 
 
Kompetencevurdering 
Målbeskrivelsen angiver følgende kompetencevurderingsmetoder til introduktionsuddannelsen: 
Godkendt kursus, 360 graders feedback, godkendt kursus, gennemgang af skriftligt arbejde, kom‐
petencekort og case‐baseret diskussion. For nærmere detaljer se venligst målbeskrivelsen. 
Navne på læger med pligt og beføjelse til at foretage specificerede kompetencevurderingerne 
fremgår af en ajourført liste i afdelingen. De læger, der har beføjelser til at foretage kompetence‐
vurderinger, kan også godkende kompetenceerhvervelserne i logbogen.  
 
Multiple peer review (“360 graders– evaluering”) 
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En IT‐baseret 360 graders‐evaluering fra firmaet FeedbackSystem.net bliver gennemført efter ca. 6 
måneders ansættelse, idet medarbejdere med forskellig baggrund bliver bedt om at bidrage med 
en vurdering af forskellige lægeroller. Der bliver givet feedback af en certificeret overlæge. 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 
Specialespecifikke kurser 
Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 
Dansk Oftalmologisk Selskab. Til introduktionsuddannelsen hører kun ét specialespecifik kursus.  
 
For yderligere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Generelle kurser 
De generelle kurser er overordnet beskrevet i den generelle del af målbeskrivelsen. Kurserne ud‐
møntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og 
af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldings‐
procedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmel‐
ding. 
 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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4. Uddannelsesvejledning  
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der tilby‐
des efter behov karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 
 

Ansættelse: Øjenafdelingen, Regionshospitalet i Holstebro. 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Ansvaret for den lægelige videreuddannelse varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge i 
samarbejde med den uddannelsesansvarlige yngre læge på øjenafdelingen med reference til den 
ledende overlæge. Den uddannelsessøgende tildeles en klinisk vejleder, som har gennemført vej‐
lederkursus. Der planlægges i arbejdstilrettelæggelsen med at den uddannelsessøgende kan mod‐
tage supervision. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Den uddannelsessøgende tildeles vejleder, som afholder introduktions‐, midtvejs‐ og slutevalue‐
ringssamtale. Derudover afholdes evalueringssamtaler med henblik på godkendelse af de enkelte 
kompetencer. Vejleder vil ofte fungere som supervisor for introduktionslægen i det kliniske arbej‐
de og derved have en tæt kontakt til den uddannelsessøgende. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
De første 2 uger af ansættelsen gennemgår introduktionslægen et skemalagt introduktions‐
program vedr. journalsystem, E‐dok, bookingprogram, førstehjælpsundervisning, brandøvelser 
mm. Der udarbejdes uddannelsesplan ved introduktionssamtalen. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Introduktionslægen superviseres ved enhver patientkontakt af både 1. reservelæge og afdelingens 
speciallæger. Supervision med henblik på godkendelse af specifikke kompetencer aftales med vej‐
leder og indføres i uddannelsesplanen. De enkelte kompetencer godkendes af vejleder. 
 
Konferencer/møder 
Alle læger deltager i konference mandage og onsdage mellem kl. 8 og 9. I samme tidsrum afvikles 
planlagt undervisning.  
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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 inspektor‐
rapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil lø‐
bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe‐
cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 
 
 

5.1 Evaluer.dk 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan‐
nelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 
både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 
dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log‐in 
via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig‐
gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddan‐
nelsesstedet. 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 for‐
bedre den lægelige videreuddannelse. 
 
 

5.2 Inspektorrapporter 
 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi‐
vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre‐
uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud‐
dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali‐
tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek‐

                                                       
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 
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torrapporterne 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 vi‐
dereuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage 
til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for 
specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 
inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 
 

                                                       
6 www.videreuddannelsen‐nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 
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6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Der henvises til Øjenafdelingens hjemmeside: www.vest.rm.dk/afdelinger/%c3%b8jenafdelingen 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
Specialeselskabets hjemmeside: www.dansk‐oftalmologisk‐selskab.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) 
Hospitalsenheden Vest: www.vest.rm.dk 

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/%c3%b8jenafdelingen
http://medu.au.dk/pkl/ansattepkler/
http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.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/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching
http://www.vest.rm.dk/
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