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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, som pr. 1. november 2014 foregår digitalt. 

Log‐on oplysninger tildeles ved ansættelse. 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 obligatori‐

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

Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i 

øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille‐ og kontaktlinsestyrker. Oftalmologien udøves 

af speciallæger i øjensygdomme. 

Den Oftalmologiske Introduktionsuddannelse (DOI) er placeret efter den kliniske basisuddannelse 

og vil derfor være en ansættelsestid, hvor kandidaten står med en omfattende teoretisk viden og 

en vis praktisk kunnen, der skal integreres og videreudvikles i den kliniske hverdag 

Målbeskrivelsen i oftalmologi indeholder beskrivelse af de kompetencer, som en speciallæge i 

øjensygdomme skal have erhvervet gennem den kliniske uddannelse. Derudover er der i uddan‐

nelsesforløbet mulighed for, at den enkelte læge kan fordybe sig inden for fagets medicinske og ki‐

rurgiske delområder. Et centralt formål med introduktionsuddannelse er en selvstændiggørelse af 

den enkelte læge i arbejdet som øjenlæge med opøvelse af evnen til at følge den kliniske beslut‐

ningsproces i dens faser fra modtagelse med umiddelbar vurdering og undersøgelse over diagno‐

stik til primær behandling og justering af denne behandling hos såvel den akutte som den kroniske 

patient.  

Ud over rollen som oftalmologisk ekspert indgår således træning i kommunikatorrollen, kompe‐

tencer vedr. ledelse og administration, samarbejde samt sundhedsfremmer‐rollen, akademikerrol‐

len og rollen som professionel. Lægen skal således efter endt introduktionsuddannelse kunne fun‐

gere tilfredsstillende på et grundlæggende lægeligt niveau i forhold til alle de 7 roller i speciallæ‐

geuddannelsen med et indhold, der er tilpasset dette uddannelsestrin. 

Sideløbende med at lægens identitet som vordende øjenlæge styrkes, og de faglige læringsmål 

oparbejdes i løbet af den oftalmologiske introduktionsuddannelse, fungerer uddannelsen også 

som en forberedelse til hoveduddannelsen. Forberedelsen består bl.a. i, at lægen påbegynder en 

proces i retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og 

svagheder. En sådan begyndende erkendelsesproces vil skulle danne grundlaget for den livslange 

læring, der forventes af fremtidens speciallæger. Såvel erkendelsen af egne stærke og svage sider 

som indsigten i egne præferencer er væsentlige formål med den oftalmologiske introduktions‐

uddannelse, da disse er nødvendige for, at lægen får de bedst mulige forudsætninger for at søge 

hoveduddannelsesstilling ‐ og på længere sigt foretage den mest konstruktive forvaltning og priori‐

tering af hhv. ønsker og muligheder i forhold til at være af specialelæge. 

Der henvises i øvrigt til målbeskrivelse og bekendtgørelse for den oftalmologiske introduktionsud‐
dannelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. 
 
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.  
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http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspx
http://www.dasl.dk/port2008.doc
http://www.sst.dk/


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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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?


2. Uddannelsens opbygning 
 
Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an‐
giver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. i introduktionsstillinger i 
Sygehus Thy‐Mors 
 

1. ansættelse 

Øjenafdelingen, Sygehus Thy‐Mors 

12 mdr 

 
 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Uddannelsen til specialelæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og 

kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder. Dertil kommer en bred berøringsflade 

med øvrige lægelige specialer samt ortoptister, optikere og andet sunhedfagligt personale. Oftal‐

mologien indgår som et væsentligt område i det diagnostiske og behandlingsmæssige samarbejde 

ved ekstraokulære medicinske og kirurgiske sygdomme. Oftalmologen møder i sin kliniske hverdag 

såvel nyfødte, børn, unge, voksne som ældre patienter. 

 

Det oftalmologiske speciale omfatter emner indenfor: 

 Kirurgisk og medicinsk oftalmologi 

 Akut og elektiv oftalmologi 

 Opsporing, overvågning, behandling og kontrol af oftalmologiens folkesygdomme (cata‐

ract, glaukom, aldersbetinget makuladegeneration, diabetes, skelen) 

 Diagnostik og behandling af kongenitte og akkvisitte øjenlidelser 

 Social oftalmologi med blindhedsforebyggelse og rehabilitering 

 Opbygning af regionale og nationale registre vedr. øjensygdomme og synshandicap 

 

Programmet giver en overordnet præsentation af uddannelsens ansættelsessted og en detaljeret 
gennemgang af kompetencemål inkl. delmål, lærings‐ og kompetencevurderingsmetoder i det ak‐
tuelle kliniske introduktionsforløb. Kompetencemålene dækker ikke hele spektret af sygdomsbil‐
leder og procedurer i afdelingen. Der er således gode muligheder for, at introduktionslægen når et 
højere kompetenceniveau end forudsat i målbeskrivelsen. 
 
 

1. ansættelse: Øjenafdelingen, Sygehus Thy‐Mors 
 
Sygehus Thy‐Mors er et af de hospitaler i Region Nordjylland, der tilbyder introduktionsuddannel‐
sesforløb. Generelle oplysninger om Sygehus Thy‐Mors kan findes på hospitalets hjemmeside: 
Sygehus Thy‐Mors 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Øjenafdelingen, Sygehus Thy‐Mors varetager den oftalmologiske betjening af indbyggerne i Region 
Nordjyllands vestlige område, som omfatter Thy, Mors og den vestlige del af Hanherred (Jammer‐
bugt kommune) og modtager tillige pr. tradition indbyggere fra Nordsalling. Afdelingen har et pa‐
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tientunderlag på ca. 90.000 indbyggere og modtager medicinske og kirurgiske øjenpatienter på 
hovedfunktionsniveau. 
 
På Sygehus Thy‐Mors findes moderne operationsfaciliteter og moderne ambulatoriefunktioner. 
 
Afdelingen behandler lidelser i ydre øje, orbita, tåreveje, linserelaterede sygdomme samt opererer 
for skelen. Inden for vitrektomi er der et tæt samarbejde med specialafdelingen i Aalborg. Afdelin‐
gens struktur gør den særdeles velegnet som uddannelsessted for læger i oftalmologisk introduk‐
tionsuddannelse med fokus på udredning og behandling af patienter med både medicinske og ki‐
rurgiske øjenlidelser. 
 
Øjenafdelingen modtager elektive og akutte patienter i dagtid. Afdelingens overlæger giver telefo‐
nisk rådgivning resten af døgnet.  
 
Afdelingen deltager for tiden i den lægelige videreuddannelse med én introduktionsstilling. 
Øjenafdeling, Sygehus Thy‐Mors 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Introduktionslægen deltager i alle afdelingens lægelige aktiviteter med funktioner, der er tilpasset 
det aktuelle kompetenceniveau.  
 

Afdelingens læger har egne undersøgelseslokaler, hvor de daglige undersøgelser foregår med assi‐
stance fra ambulatoriesygeplejersker. Der findes lokaler til specielle behandlinger/undersøgelser. 
På ambulantrummene forberedes patienter til operation.  Operationerne finder sted på operati‐
onsstuer, som ligger tæt på ambulatoriet. 
 

Vagthavende øjenlæge modtager opkald og evt. patienterne fra området i dagtid.  Efter dagar‐
bejdstids ophør gives der råd til vagthavende praktiserende læger, FAM læger (mm.) pr. telefon. 
 
Undervisning 
Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med hovedvejleder og de kliniske vejledere det 
overordnede ansvar for gennemførelsen af den oftalmologiske introduktionsuddannelse ved afde‐
lingen. Den kliniske uddannelse sker I henhold til målbeskrivelsen i form af mesterlære, vejledning, 
superviseret klinisk arbejde, stimulation til systematisk opsøgning af viden, øvelse i case‐
præsentation og inddragelse i forskning. Uddannelseslægen eksponeres under ansættelsen på 
øjenafdelingen for et bredt spektrum af øjenpatienter i forbindelse med varetagelse af lægelige 
funktioner på undersøgelses rum evt. på andre afdelinger, samt OP. Systematikken er, at uddan‐
nelseslægen trinvis arbejder under stigende selvstændighed i varetagelsen af diagnostik og be‐
handling af de enkelte patienter. 
 
Formaliseret undervisning: Introduktionslægen vil ca. 2 uger før ansættelse få tilsendt skriftligt in‐
troduktionsmateriale indeholdende bl.a. undervisningsplan med de kliniske emner, som omfattes 
af undervisningen. Der afholdes 2 ugentlige undervisningstimer om forskellige apparater, syg‐
domme mm. 
 
Kurser og kongresser 
Obligatoriske kurser er skemalagt.  Ansøgninger til kurser herudover godkendes af den ledende 
overlæge. Der forventes afrapportering efter kursus. 
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http://sygehusthymors.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinik-Kirurgi/Afsnit/Oejenafsnit


Kurser i intro og hoveduddannelse 
Generelle kurser i speciallægeuddannelsen 
Regionale/lokale kursusforhold (Kræver brugernavn og adgangskode) 
 
Forskning 
Introduktionslægen tilbydes at deltage i et forskningsprojekt. 
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http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/SpecialespecifikkeKurser/Oftalmologi.aspx
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Oekonomi/KursusTjenesteRejser/Sider/default.aspx
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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 des‐
uden en generel beskrivelse af lærings‐ og kompetencevurderingsstrategier (målbeskrivelse). 
 
Nedenstående tjekliste er en konkretisering af målbeskrivelsen for det aktuelle uddannelsesforløb. 
For alle kompetencer er der angivet, hvilke lærings‐ og kompetencevurderingsmetoder, der skal 
anvendes. For alle kompetencer er der konkretiseret et antal delmål. Kompetencevurdering kan 
foretages af en senior kollega, der har den fornødne kompetence. Det behøver ikke at være ho‐
vedvejlederen / tutor. Den læge, der har foretaget kompetencevurderingen, attesterer, når kom‐
petencen er opnået. Hovedvejleder er forpligtet til i samarbejde med den uddannelsessøgende 
læge at holde sig ajour med dennes kompetenceudvikling gennem løbende kontakt. Dette skal 
finde sted løbende samt i forbindelse med de obligatoriske samtaler: Introduktionssamtale, juste‐
ringssamtale efter 3 måneder og slutevalueringssamtale ved afslutningen af de 12 måneders an‐
sættelse med henblik på, at der kan iværksættes relevante tiltag, såfremt kompetenceudviklingen 
ikke skrider planmæssigt frem. Opmærksomheden henledes på, at tjeklisten er et hjælpeskema. 
Den endelige porteføljemappe, som skal indsendes til Sundhedsstyrelsen ved ansøgning om tilla‐
delse til selvstændigt virke, afleveres ved introduktionssamtale. 
 
I portefølgemappen skal alle kompetencerne være underskrevet af daglig, klinisk vejleder / hoved‐
vejleder / uddannelsesansvarlig overlæge / tutor, mens de generelle kurser skal være underskre‐
vet af kursusleder og attestation for at alle læringsmål er opnået skal underskrives af den uddan‐
nelsesansvarlige overlæge. Ved ansøgning til Sundhedsstyrelsen om tilladelse til selvstændigt virke 
som læge skal der foruden udfyldt logbog i original indsendes: 

 udfyldt ansøgningsskema 

 attestation for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer i original 

 skema til oversigt over lægelig beskæftigelse 

 kopi  af  ansættelseskontrakt  for den oftalmologiske  introduktionsuddannelse, herunder 

eventuelle ændringer 

 Tilladelse til selvstændigt virke som  læge er en forudsætning for ansættelser  i en efter‐

følgende introduktions uddannelse. 

 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Oftalmologi.aspx


CHECKLISTE 
 
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. 

11 

i3 
Kunne anvende appa‐
ratur til diagnostik af 
øjenlidelser 

Spaltelampe, oftalmoskop, tonometer, ultra‐
lyd 
Redegøre for:  

Principper for opbygning 
Anvendelse 
Fejlkilder  

Selvstudium af apparat‐
manualer 
 
Mesterlære 

Godkendt kursus 
 
Case‐baseret diskussion. 

3 
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Vedligeholdelse 

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

Mesterlære 
 
Litteraturstudium 
 
Superviseret klinisk ar‐
bejde 

Case‐baseret diskussion.  11 

 
Sundhedsfremmer, introduktionsuddannelsen 
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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 

9 

 
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 etablere, fast‐
holde og afslutte en 
lægefaglig relation til 
patienter og pårørende

 Kunne erkende egne personlige, faglige 
og etiske grænser 

 Kunne udvise en passende personlig og 
interpersonel adfærd 

Kursus  Godkendt kursus 
Case‐baseret diskussion. 
360 graders feedback 

9 

i8   Aktindsigt   Litteraturstudier  Case‐baseret diskussion.  9 
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 12

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

 Videregivelse af patientoplysninger til 
tredjepart og anden myndighed., 

 Journalføringspligt, 

 Tavshedspligt 

 Informeret samtykke 

 Synskrav for kørekort til bil 

Mesterlære

 
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 

6 

 
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 litte‐
ratur, lærebøger og fo‐
redrag og uddrage es‐
sensen 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 skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 

1. ansættelse: Øjenafdelingen, Sygehus Thy‐Mors 
 
Læringsmetoder 
De i målbeskrivelsen beskrevne læringsmetoder benyttes. Hovedparten af læringen sker ved me‐
sterlære og superviseret, klinisk arbejde, som uddannelseslægen oplever dagligr i afdelingens am‐
bulatoriefunktion.  Det er vigtigt at introduktionslægen er opsøgende både hvad angår erhvervelse 
af de forskellige kompetencer, men også efterspørger råd og vejledning. De forskellige kliniske vej‐
ledere hjælper med at give supervision og feedback. 
 
Afdelingen har udarbejdet en liste over delmål, der sikrer, at delelementerne i de enkelte kompe‐
tencer læres. 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
De i målbeskrivelsen beskrevne kompetencevurderingsmetoder benyttes. Det gennemgående er 
case‐baseret diskussion især med hovedvejlederen, men alle vejledere kan i konkrete tilfælde 
godkende erhvervede praktiske og teoretiske kompetencer. Det er vigtigt, at introduktionslægen 
er forberedt til samtalerne, hvor der foretages struktureret journalgennemgang.  Endvidere sikrer 
samtalerne, at kompetencerne løbende evalueres og godkendes som anført i checklisten. 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser 
Regionale/lokale kursusforhold (Kræver brugernavn og adgangskode) 
 
Specialespecifikke kurser 
Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 
specialeselskabet (www.dansk‐oftalmologisk‐selskab.dk) 
 
For yderligere information henvises til 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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4. Uddannelsesvejledning 
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal ef‐
ter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 
 

1. ansættelse: Øjenafdelingen, Sygehus Thy‐Mors 
 
Uddannelse har høj prioritet på øjenafdelingen. Der vil hele tiden være mulighed for supervision 
og vejledning fra seniore læger som deltager i arbejdet. 
 

For alle læger i klassificerede stillinger (uddannelsesstillinger) udpeges en hovedvejleder / tutor. 
Hovedvejlederen / tutoren skal være ansat i en højere stillingskategori. Det er vejlederens ansvar 
at præsentere sig og byde velkommen til den uddannelsessøgende snarest efter tiltrædelsen, her‐
under sikre ,at den uddannelsessøgende gennemfører det planlagte introduktionsprogram. Der‐
udover skal hovedvejleder / tutor afholde introduktionssamtale (indenfor de 2 første uger af an‐
sættelsen) og i denne forbindelse sammen med den uddannelsessøgende udarbejde den individu‐
elle uddannelsesplan for ansættelsesperioden. Hovedvejleder skal herefter sikre, at uddannelses‐
planen gennemføres, herunder at kompetencerne opnås og godkendes ved underskrift. Dette sker 
bl.a. gennem regelmæssige justeringssamtaler. Hovedvejleder skal supervisere eller anvise super‐
vision af uddannelseslægens uddannelsesforløb og inspirere den uddannelsessøgende til relevante 
kurser og videnskabelige aktiviteter. Desuden skal hovedvejleder afholde midtvejssamtale og slut‐
evalueringssamtale med den uddannelsessøgende samt sikre, at den uddannelsesansvarlige over‐
læge underskriver den summative slutevaluering. Spørgsmål og problemer i relation til uddannel‐
sesforløb, der ligger udover den almindelige vejlederrolle, skal forelægges afdelingens uddannel‐
sesansvarlige overlæge og efter behov den ledende overlæge. Hvis uddannelsen ikke forløber 
planmæssigt i henhold til uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen, har vejlederen pligt til 
at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillende forløb er både 
den uddannelsessøgende og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelses‐ansvarlige over‐
læge. Det tilstræbes, at den uddannelsesansvarlige overlæge deltager ved slutevalueringssamtalen 
eller har særskilt samtale med den uddannelsessøgende om uddannelsesforløbet i afdelingen. Un‐
der ansættelsen skal der gives karrierevejledning som anført i Vejledning om karrierevejledning i 
den lægelige videreuddannelse: Karrierevejledning 
 

Karrierevejledning indgår som et væsentligt element i lægers videreuddannelse og skal være med 
til at sikre, at lægen foretager det bedste valg i forhold til muligheder og kompetencer inden for 
den fastsatte tidsramme i den lægelige videreuddannelse. I den introduktionsuddannelse skal der 
ved udarbejdelsen af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan inkluderes tilbud om hjælp til 
udarbejdelse af egen karriereplan. Karriereplanen skal fungere som udgangspunkt for refleksioner 
over egne kompetencer. Regionen tilbyder den uddannelsessøgende læge information om, hvor 
og hvordan han/hun kan få yderligere oplysninger om de enkelte specialer, herunder relevante 
hjemmesider og faglige profiler samt om nødvendigt regional karrierevejledning: 
Karrierevejledning Videreuddannelsesregion Nord 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Ca. 2 uger før ansættelse udsendes skriftligt introduktionsmateriale indeholdende bl.a. introdukti‐
onsprogram, undervisningsplan samt navn på tildelt hovedvejleder. Introduktionslægen møder 
første dag klokken 09.00 til en fælles central sygehusintroduktion (Introduktion for nyansatte – 
kræver brugernavn og adgangskode) 
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Rammer for uddannelsesvejledning  
Introduktionssamtale med hovedvejleder skal som hovedregel afholdes indenfor 2 uger. Ved den‐
ne samtale udfærdiges individuel uddannelsesplan. Der afholdes mindst en justeringssamtale og 
indenfor den sidste måned af ansættelsen slutevalueringssamtale.  Til alle samtalerne anvendes 
hjælpeskemaer. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Under introduktionssamtalen med hovedvejleder udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Indi‐
viduelle forhold og hensyn tilstræbes tilgodeset specielt med fokus på karrierevejledning. En kopi 
af uddannelsesplanen tilsendes den uddannelses‐ansvarlige overlæge. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
For hver læge i klassificeret stilling udpeges en hovedvejleder. Hovedvejlederen skal være ansat i 
en højere stillingskategori. Det er hovedvejlederens ansvar at den uddannelsessøgende gennemfø‐
rer afdelingens og hospitalets introduktionsprogram. Derudover skal hovedvejlederen: 

 Afholde introduktions‐, justerings‐ og slutevalueringssamtaler med den uddannelsessø‐
gende. 

 Afholde introduktionssamtale indenfor de 2 første uger af ansættelsen. 

 I forbindelse med introduktionssamtalen, og sammen med den uddannelsessøgende, ud‐
arbejde den individuelle uddannelsesplan for ansættelsesperioden og sikre, at denne gen‐
nemføres. 

 Supervisere eller anvise supervision af den uddannelsessøgende læges uddannelsesforløb, 
og inspirere den uddannelsessøgende til relevante kurser og videnskabelige aktiviteter. 

 Sammen med den uddannelsessøgende sikre at de i målbeskrivelsen anførte kompetencer 
opnås og godkende disse. Til brug og hjælp til introduktions‐,  justerings‐ og slutevalue‐
ringssamtaler er der udarbejdet hjælpeskemaer. Alle læger med kompetenceniveau over 
den uddannelsessøgende kan godkende kompetencer som daglig, klinisk vejleder. Kliniske 
vejledninger findes under PRI (Instrukser) Hospitalet har endvidere adgang til det medicin‐
ske bibliotek tilknyttet Aalborg Sygehus Aalborg Medicinsk Bibliotek 
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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 hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted 
Øjenafdeling, Sygehus Thy‐Mors 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
(www adresse og LINK) 
 
Sundhedsstyrelsen 
www.sst.dk 
Den lægelige videreuddannelse 
 
Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen‐nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen‐syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 
 
Andre 
Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 
 

http://sygehusthymors.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinik-Kirurgi/Afsnit/Oejenafsnit
http://medu.au.dk/pkl/ansattepkler/
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
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