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1. Indledning 
 
Specialet ortopædkirurgi er beskrevet i målbeskrivelsen, hvor også speciallægeuddannelsen er be‐
skrevet.  
Speciallægeuddannelsens introduktions‐ og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse 
af portefølje, som er udarbejdet af Dansk ortopædkirurgisk Selskab. 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 er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 
om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
 
Der gøres opmærksom på, at nogle af hyperlinkene kun fungerer på AUH’s intranet via Citrixop‐
kobling. 
 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/ortopaedisk-kirurgi
http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=53
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. den konkrete ansættelse 
på Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital (AUH). 
Ansættelsen løber over 12 måneder. 
 

1. ansættelse 

Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 

Varighed 12 mdr. 

 
 

2.1 Præsentation af ortopædkirurgisk afdeling E, AUH, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af spe‐
ciallægeuddannelsen. Yderligere oplysninger kan findes på Ortopædkirurgisk Afdeling E ’s hjem‐
meside. 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Ortopædkirurgisk afd. E er geografisk fordelt på to matrikler – Nørrebrogade 44 (NBG) og Tage 
Hansens Gade 2 (THG). På afdelingens hjemmeside er afdelingens opbygning og organisation be‐
skrevet, herunder en beskrivelse af sengeafdelingerne og ambulatorierne.  
 
På afdelingen er der ca. 70 læger. De fleste akutte opgaver er samlet på NBG, mens der på THG 
hovedsageligt udføres elektive og subakutte opgaver efter nærmere aftale. Fagligt er afdelingen 
inddelt i 9 sektorer (=fagområder), akut sektor (skadestue, traume og infektion), børn, tumor, ryg, 
hofte, knæ, idræt, skulder og hånd. Skadestuen og traumemodtagelsen hører under akut afdelin‐
gen, og afdelingens læger har funktion og/eller tilkald i skadestuen alt efter funktion. 
 
Afdelingen varetager hoved‐ regions‐ og højtspecialiserede funktioner. Hvilke funktioner der vare‐
tages varierer fra sektor til sektor. Indenfor ortopædisk traumatologi har afdelingen højtspecialise‐
ret funktioner og level 1 traumecenter. På afdelingens hjemmeside har de enkelte sektorer en be‐
skrivelse af hvilke funktioner, der varetages. Endvidere findes på hjemmesiden en introduktion til 
uddannelseslæger for de enkelte sektorer, se f.eks. idrætsklinikken eller håndkirurgisk sektor. 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Introduktionslægen indplaceres i henhold til målbeskrivelsen i relevante sektorer – dvs. sektorer, 
som hovedsageligt har akutte funktioner. Man er altid tilknyttet traume‐ og infektionssektoren 
samt idrætsklinikken i hver ca. 3 måneder. Desuden tilstræbes det, at man er tilknyttet håndsekto‐
ren i 2‐ 3 måneder, da der i denne sektor er mange hovedfunktionspatienter med gode mulighe‐
der for selvstændigt ambulatorium og operativt arbejde.  Indplaceringen i den resterende tid afta‐
les individuelt med vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge. Det tilstræbes endvidere, at 
man starter ens ansættelse i traume‐ og infektionssektoren. Ved siden af sektorarbejdet deltager 
introduktionslægen med skemalagt arbejde i skadestuen og er i vagten indplaceret i akutlæge2 
vagtlaget (svarer til mellemvagtslag). Vagtfunktionen er nøje beskrevet i funktionsbeskrivelsen for 
læger i vagt og oversigt over vagtrul. 
 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/ortopaedisk-kirurgi
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e?
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e?
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e/ortop%c3%a6dkirurgiske+specialer/idr%c3%a6tstraumatologi+e8/uddannelse/l%c3%a6gefaglig
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e/ortop%c3%a6dkirurgiske+specialer/h%c3%a5ndkirurgisk+sektor/uddannelse
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e/l%c3%a6gefagligt/vagtskema+-c12-+vagtlag?
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e/l%c3%a6gefagligt/vagtskema+-c12-+vagtlag?
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e/l%c3%a6gefagligt/vagtskema+-c12-+vagtlag?


Arbejdet for introduktionslæger er tilrettelagt på en måde, så der ved alle arbejdsfunktioner er 
mulighed for supervision. Sektoren udarbejder en arbejdsplan med funktion på operationsgangen, 
dagkirurgisk afsnit, ambulatorium, stuegang og afdelingsopgaver. 
Ved oplæring i operative færdigheder foregår det i starten ved direkte supervision ved klinisk vej‐
leder, og når man har lært en given procedure kan arbejdet udføres uden supervisor, men hvor 
man altid har mulighed for at tilkalde hjælp. Læringsfokus er på de operationer, som er anført un‐
der medicinsk ekspert.  I ambulatorier og i skadestuen foregår arbejdet ligeledes ved at kliniske 
procedurer – f.eks. reposition af frakturer ‐ foretages under supervision i starten. Stuegang foregår 
efter konference, hvor udvalgte patienter er blevet gennemgået, og efter stuegang er der mulig‐
hed for at konferere med sektorens læger. For at sektoren kan udarbejde en relevant arbejdstilret‐
telæggelse er det vigtigt, at uddannelsesplanen er konkret og uddannelsesmålene klare, så der kan 
tages højde for dette i arbejdstilrettelæggelsen. 
 
Vagtplanen udarbejdes af en læge fra akutlæge2 vagtlaget og følger rulleskema, mens de dage, 
hvor man er tilknyttet sektorer planlægges af overlæge i den pågældende sektor (oftest sektorche‐
fen eller den speciallæge, som har ansvaret for den lægelige uddannelse i sektoren). Alt arbejde er 
skemalagt måneder forud, så det er vigtigt, at man så tidligt som muligt meddeler sektoren, hvor‐
når man er til stede i sektoren.  
 
Afdelingen har en plan for fælles konferencer og møder på intranettet (morgenmøder), mens de 
forskellige sektorkonferencer og tværfaglige konferencer (f.eks. mikrobiologi og tumorkonference) 
oplyses i de enkelte sektorer. Læger under uddannelse har alle mødepligt til afdelingens fælles‐
konferencer og deltager i de konferencer i den sektor, man er indplaceret. Fælleskonferencerne 
afholdes på NBG. Der afholdes dagligt morgenkonference på NBG med rapport fra afgående vagt‐
hold, hvor akutlæge2 fremlægger akutte patienter og problemstillinger samt præsentation af 
”memento.” Desuden vil Introduktionslægen mindst en gang i løbet af ansættelsen være ansvarlig 
for uddannelseskonference for alle læger med faglig præsentation og efterfølgende diskussion.  
 
Undervisning ‐ Konferencer inkl. uddannelseskonferencer 
Onsdag morgen er konference‐ og mødedag på AUH. Der er mødepligt for alle læger under ud‐
dannelse til fælleskonferencerne. Planen for fælleskonferencer fremgår af halvårlige oversigt, 
morgenmøder, på intranettet. Afdelingens lægelige uddannelsesteam planlægger fælleskonferen‐
cerne og alle opfordres til at komme med forslag til undervisnings emner og at være aktive under 
konferencerne. Emnerne til uddannelseskonferencerne er som hovedregel ”klassiske” emner, som 
f.eks. distale antebrachium frakturer, columna frakturer eller det haltende barn. 
 
Herunder er en oversigt over afdelingens konferencer: 
 

 Morgenkonference NBG (alle hverdage, læger med funktion på NBG deltager) 
 

 Morgenkonference THG (alle hverdage undtagen onsdage, alle læger deltager undtagen 
når man er i dagkirurgi, hvor man skal være ”knivsklar” 8.15) 

 

 ”Memento”: Morgenkonferencerne starter med 5 minutters casepræsentation 1‐3 gange 
ugentligt 

 

 Røntgenkonference: Disse er på NBG sektorspecifikke og fælles på THG. På THG er der 
daglig røntgenkonference i forlængelse af morgenkonference (undtagen onsdag). Skade‐

http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e


sektoren og traumesektoren har dagligt røntgenkonference på NBG, de øvrige sektorer 
har røntgenkonference én gang ugentligt. 

 

 Traumesektoren holder dagligt konference efter morgenkonferencen, hvor introdukti‐
onslægen deltager, når man er tilknyttet traumesektoren 

 

 Uddannelseskonferencer (1. og sidste onsdag i måneden): Der afholdes 2 gange om må‐
neden konference med uddannelsesformål. Præsentation med efterfølgende diskussion 
ved uddannelseslæge. En speciallæge er moderator. 

 

 Tværsektoriel morgenkonference: (hver 2. onsdag i måneden): Uddannelseskonference 
for alle læger og oplæg ved speciallæge. I løbet af 1 år kommer man igennem alle sekto‐
rer, som præsenterer ”highlights,” nyheder eller forskning fra sektoren. 

 

 Staffmeeting (2. onsdag i måneden). Lægefagligt møde for alle læger på hele AUH.  Afde‐
lingen prioriterer mulighed for deltagelse i staffmeetings højt. Vær opmærksom på, at 
der kan i sjældent tilfælde være sammenfald med afholdelse af tværsektoriel konference, 
og her er der mødepligt til denne konference. Der udgives en oversigt halvårligt. 

 

 Sektormøder (3. onsdag i måneden). Sektorrelaterede møde. Oftest tværfaglige møder.  
 

 Caseundervisning: Hver tirsdag afholdes der casepræsentation og undervisning i skade‐
sektoren. Oplæg ved uddannelseslæge. Ledes af afdelingslæge i skadesektoren. Introduk‐
tionslæge deltager i det omfang det er muligt 

 

 Torsdagkonference skadesektoren: Tværsektoriel faglig konference for personale i skade‐
sektoren og med fagligt oplæg. Det forventes, at introduktionslæge deltager i det omfang 
det er muligt. Mødepligt for KBU‐læger 

 

 Ledelsesmøder: Der afholdes ad hoc ledelsesmøder for afdelingsledelsen, overlæger, af‐
delingssygeplejersker, ledelsesstab og ledende sekretær onsdag morgen. For de øvrige 
læger i afdelingen afholdes der samtidigt uddannelseskonference. 

 

 Sektorspecifikke monofaglige‐ og tværfaglige konferencer. (den 3. onsdag). F.eks. afhol‐
der håndsektoren tværfaglige månedlige konferencer med håndterapeuter og sygeple‐
jersker; børneortopædisk sektor afholder konference med pædiatere. Mødepligt for in‐
troduktionslægen i den sektor, man er tilknyttet. Nærmere information sektorerne. 

 

 3‐timers møde: Afholdes 1 gang om året. Emne: yngre lægers forslag til forbedring af den 
lægelige uddannelse i afdelingen. Planlægges og ledes af UKYL’er.  (mødepligt for alle læ‐
ger under uddannelse) 

 

 Vejledermøder for alle læger: Afholdes mindst én gang pr. halvår, hvor der foretages en 
struktureret kollegial bedømmelse af uddannelseslægerne. Kort beskrivelsen af metode: 
Hovedvejleder har ajourført logbog med, og med udgangspunkt i denne og oplæg fra vej‐
lederen om introduktionslægens læringsprogression indenfor alle 7 lægeroller kommen‐
teres den pågældende læges kompetenceudvikling. Der gives feedback til introduktions‐
lægen efter mødet 

http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e
http://auh.intranet.rm.dk/om+auh/afdelinger/afdelinger+o-r/ortop%c3%a6dkirurgisk+afd-c8-+e


 

 Forskningsmøder i forskningsgrupperne: Afholdes månedligt. Spørg professorerne og de 
forskningsansvarlige i sektorerne. Fuldtidsforskerne inviteres ad hoc til deltagelse i fæl‐
leskonferencer i afdelingen. 

 
Kurser og kongresser 
Under ansættelsen er der obligatorisk vejlederkursus, Det fremgår af www.videreuddannelsen‐
nord.dk, hvor man skal tilmelde sig. 
 
Ved ønske om deltagelse i andre kurser eller kongresser skal dette fremgå af uddannelsesplanen, 
og der skal herefter søges om økonomisk støtte og frihed til deltagelse via elektronisk blanket (An‐
søgningsskema vedr. kurser og rejser), som stiles til afdelingsledelsen.  
 
Afdelingen prioriterer deltagelse i ATLS og AO‐kursus eller tilsvarende meget højt, og traumesek‐
toren kan give yderligere oplysninger om disse kurser. Som hovedregel gives der frihed med løn og 
dækning af kursusafgift til disse kurser. 
For deltagelse i kongresser gælder, at ansøgere, som er aktive ved mødet i form af præsentati‐
on(er), prioriteres højst. 
Efter kursus afrapporteres til afdelingen i form af skriftligt eller mundtligt resume i relevant forum. 
 
Forskning 
Afdelingen har en lang forskningstradition med 4 professorer og ca. 10 lektorer.  Overlæge dr. med 
Kjeld Søballe er lærestolsprofessoren. Forskningsaktiviteten indenfor klinisk og eksperimentel 
forskning er høj og er samlet omkring Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium, NBG, og Klinisk 
institut for Medicin, Aarhus Universitet. 
 
Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium, NBG, rummer bl.a.  biomekaniske testfaciliteter, et 
hårdtvævslaboratorium, en billeddiagnostisk enhed med mikro CT‐scannere og en QCT‐scanner, et 
klasse 1 cellelaboratorium til håndtering af genmodificeret materiale samt en ny konfokalmikro‐
pienhed og stamcelleanalyse metoder. 
 
De primære forskningsområder er forbedring af ledproteser, knogleheling og bruskforskning.  Heri 
indgår forskning på kirurgiske metoder, implantatoverflader, slidpartikler, vækstfaktorer, stamcel‐
ler og genterapeutiske metoder. 
 
Endvidere er der forskningsområder indenfor 
 
Idrætsmedicin og idrætstraumatologi, Skadestue, Rygkirurgi og rehabilitering, Børneortopædi, 
herunder knoglevækst, Traumatologisk forskning, Ortopædisk onkologi, Håndkirurgisk forskning, 
Fod‐ankel kirurgi, Skulder‐albue kirurgi, Hoftekirurgi og Knækirurgi  
 
Hovedvejlederen vil ved introduktionssamtalen orientere om mulighederne for forskning i afdelin‐
gen og det er målet at introduktionslægen under sin ansættelse i afdelingen engageres i forsknin‐
gen og indgår i forfatterskab til publikation(er) (oral, poster, video etc.). Under introduktionen vil 
der være præsentation af Ortopædkirurgisk Forskningslab, og der er mulighed for at tale med de 
ph.d. studerende. 
 
For yderligere informationer se nedenstående hjemmesider og link: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://auh.intranet.rm.dk/hj%c3%a6lp+til-c8--c8--c8-/blanketter?syn=true?


http://orthoresearch.dk/ (ortopædkirurgisk forskningsenhed) 
http://clin.au.dk/forskning/forskningsomraader/laegelige‐specialer/ortopaedkirurgi/ (institut for 
klinisk forskning – ortopædkirurgi) 
http://dpor.dk/ (Danish paediatric ortopaedic research) 
http://www.orf‐aarhus.dk/ (orthopaedic spinal research) 
traumatologisk forsknings enhed, AUH 

http://orthoresearch.dk/
http://clin.au.dk/forskning/forskningsomraader/laegelige-specialer/ortopaedkirurgi/
http://dpor.dk/
http://www.orf-aarhus.dk/
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%C3%A6dkirurgisk+afdeling+e/forskning+og+udvikling/traumatologisk+forskningsenhed


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.  
Formålet med introduktionsuddannelsen er at bibringe den uddannelsessøgende en generel indføring i faget ortopædisk kirurgi, samt at sikre, at der 
opnås tilstrækkelige kliniske, praktiske, teoretiske og videnskabelige kvalifikationer til at lægen kan kvalificere sig til hoveduddannelsen. Herudover 
lægges vægt på at den uddannelsessøgende udvikler sig inden for alle 7 lægeroller. 
I afdelingen udpeges en hovedvejleder blandt afdelingens speciallæger eller hoveduddannelseslæger. Da introduktionslægen skal rotere mellem for‐
skellige sektorer opnås ikke daglig kontakt og krydspunkter mellem introduktionslægen og hovedvejleder. Hovedvejlederen har en overordnet vejle‐
derfunktion og er også den der er ansvarlig for karrierevejledning.  
I sektorerne er der udpeget en speciallæge, som er ansvarlig for uddannelsesforløbet i den pågældende sektor. Der foretages introduktionssamtale, 
justeringssamtaler og slutsamtale i hver sektor. Uddannelsesplan justeres. I sektorerne er der rig lejlighed til dagligt at få direkte og indirekte supervi‐
sion af sektorens læger med daglige krydspunkter.  
Den kliniske vejleder ‐ og evt.  hovedvejleder i det omfang der er krydspunkter ‐ godkender løbende delkompetencerne i logbogen, mens den uddan‐
nelsesansvarlige overlæge foretager endelig godkendelse i slutningen af ansættelsen. Det er vigtigt, at logbogen og kompetencekortene sammen 
med uddannelsesplanen anvendes løbende i uddannelsen som ”en husker” og som dialog‐ og formativt evalueringsredskab med vejlederne og for in‐
troduktionslægen bruges det endvidere til refleksion. 
Det forventes, at den uddannelsessøgende ved udgangen af introduktionsuddannelsen, udover at få godkendt at kompetencerne er erhvervet, 
mindst har gennemført de antal procedurer, der fremgår af Bilag 1 i målbeskrivelsen. 
 
Teoretisk viden 
Tilegnelsen af den teoretiske viden i introduktionsuddannelsen foregår ved møder, konferencer, formaliseret undervisning, deltagelse i kurser og 
kongresser og ved selvstudier af relevante tidsskrifter, faglitteratur og IT baseret materiale inklusiv www. Referenceliste, der forventes bekendt og 
brugt i introduktionsuddannelsen, fremgår af bilag 1. K = kompetencekort se side 47 i målbeskrivelsen. 
 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er for‐
delt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevur‐
deringsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
 
CHECKLISTE 
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Målnummer 
og Kompe‐
tencemål 

Konkretisering af mål  Læringsmetoder  Kompetencevurderingsmetode  Tidspunkt for for‐
ventet kompetence‐
godkendel‐se (mdr.) 

Medicinsk ekspert 

Generelt 

1  Skal kunne aseptisk procedure, operations‐
afdækning, bandagerings‐ og sutur‐teknik, eks. 
ved knæartroskopi og hofteosteosyntese 

Klinisk arbejde, fær‐
dighedslaboratorium 

Struktureret klinisk observation. 
K1, K4 

3 mdr 

2  Behandling af akutte sår  Klinisk arbejde  Struktureret patientgennemgang, 
gennemgang af skadejournaler  
K7 

3 mdr 

3  Skal kunne redegøre for indikationer for billed‐
diagnostik: Rtg, CT, UL og MR 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier 

Struktureret patientgennemgang 
K7 

3 mdr 

4  Redegøre for hyppigste postoperative komplika‐
tioner og iværksætte udredning og behandling 
a. infektion i sår 
b. DVT 
c. kompartmentsyndrom 
d. blødning/shock/sepsis 
e. pareser 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier  

Struktureret patientgennemgang 
K7 

6 mdr 

5  Skal kunne vurdere præoperative parakliniske 
undersøgelser med henblik på anæstesiologisk 
tilsyn 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier  

Struktureret patientgennemgang 
K7 

6 mdr 

6  Skal kunne aspekter af smertebehandling  Klinisk arbejde, selv‐
studie 

K7  9 mdr 

Traumatologi 

7  Alment: Skal kunne modtage og indlede primær 
behandling af den tilskadekomne patient, rede‐
gøre for primær og sekundær gennemgang, GCS 
score 

Klinisk arbejde,  fær‐
dig‐
hedslaboratorium,  
kursus, selvstudier 

Struktureret klinisk observation 
K3 

6 mdr 

8  Skal kunne diagnosticere, primært behandle og 
visitere distorsioner, a.ligamentskader og b. luk‐

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier, kon‐

Struktureret patientgennemgang 
med fokus på behandlings stra‐

9 mdr (efter idræt‐
sektor) 
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sationer 
a. MCL, ACL, ulnar collateral ligament, ankel 
b. skulder,AC‐led  albue, fingerled, patella. 

ference  tegier. 
K5, K7 

9  Skal kunne diagnosticere og behandle patienter 
med hoftenære femurfrakturer, f.eks.: 
a. collum femoris fraktur, garden1+2 
b. pertrokantær fraktur, stabile typer til DHS 
c. osteosyntese af min. 5 hoftenære frakturer 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier, kon‐
ference 

Struktureret klinisk observation. 
K1,K8 

9 mdr 

10  Skal kunne redegøre for diagnostik og behand‐
lings strategi for de hyppigst forekomne fraktu‐
rer. 
a. collum chirurgicum fraktur 
b. antebrachium fraktur 
c. Colles fraktur 
d. os scaphoideum fraktur 
e. kompressionsfraktur. ryg 
f. hoftenær fraktur. 
g. malleol fraktur. 
h. olecranon fraktur 
i. clavikel fraktur 
j. finger fraktur 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier, kon‐
ference Gennem‐
gang af rtg.billeder. 
(gennemgang af 
vagtdøgnets opta‐
gelser mhp læring – 
og kvalitetskontrol) 

Dialog over logbogs‐optegnelser 
K2, K7 

9 mdr 

11  Skal kunne foretage konservativ behandling og 
lukket reponering af distal antebrachium fraktur 
(inkl. Colles) 

Klinisk arbejde, selv‐
studier  

Struktureret klinisk observation. 
K2 

3 mdr 

12  Skal kunne diagnosticere muskel‐, sene‐, kar‐ og 
nervelæsioner 
a. differentialdiagnostik hos skadestuept. og re‐
degørelse med baggrund i anatomisk gennem‐
gang. 
b. ex: extensor og flexorsenelæsion fingre, rota‐
torcuff og akilles sener, a. radialis, n. ulnaris/n. 
peroneus – og følger efter luxationer. 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier  

Struktureret patientgennemgang 
K7 

12 mdr (efter hånd‐ 
og idrætskirurgi) 

 11



13  Skal kunne modtage og iværksætte primær be‐
handling og udredning af multitraumatiseret el‐
ler svært tilskadekommet patient (herunder pa‐
tient med kranietraume) 

Klinisk arbejde, fær‐
dig‐
hedslaboratorium, 
kursus, selvstudier 

Struktureret patientgennemgang 
K3,K7 

9 mdr 

Infektioner og andre 

14  Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfek‐
tioner herunder kunne foretage ledpunktur 
a. ex: knæled (punktur, behandlingsstrategi, visi‐
tation) 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier  

Struktureret klinisk observation.. 
Dialog over logbogsoptegnelser. 
K4 

3 – 6 mdr 

15  Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele 
og behandle subkutan absces, diskutere anven‐
delse af UL, CT, RTG. 

Klinisk arbejde, selv‐
studier  

Dialog over logbogsoptegnelser. 
Gennemgang af skadesjournaler. 
K7 

3 – 6 mdr 

16  Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikke‐
traumatisk betingede lidelser i bevægeappara‐
tet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekom‐
pression og ekstremitets iskæmi 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier  

Dialog over logbogsoptegnelser. 
K7 

6 – 9 mdr 

17  Skal kunne foretage diagnostisk del af knæled‐
sartroskopi under supervision. 

Klinisk arbejde, kur‐
sus, selvstudier 

Struktureret klinisk observation 
K4, K8 

9 – 12 mdr 

Kommunikator 

18  Skal kunne etablere kontakt og kommunikere 
med patient og pårørende på et niveau og i en 
detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte pa‐
tient 

Klinisk arbejde, tvær‐
fagligt  

360 graders evaluering 
K6 

6 – 9 mdr 

19  Skal kunne informere patienter og pårørende 
om behandlings‐procedurer vedrørende forven‐
telig effekt, forløb, mulige bivirknin‐
ger/komplikationer/ 

Klinisk arbejde, tvær‐
fagligt stuegang 

360 graders evaluering 
K6 

6 mdr 

20  Skal kunne informere pårørende om dødsfald, 
herunder regler for obduktion og om mulighed 
for organdonation 

Klinisk arbejde, tvær‐
fagligt . Undervisning 
ved patologisk afd. 

360 graders evaluering 
K6 

6 mdr 

21  Skal kunne etablere kontakt med kolleger, andet 
sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartne‐

Klinisk arbejde, afde‐
lings‐ og tværfaglig 

360 graders evaluering. 
K1, K6, K8 

6 mdr 
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re herunder kommunikation i team  konference, 

22  Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre 
personalegrupper og medicin‐studerende 

Mundtlig præsenta‐
tion, morgenkonfe‐
rence, tutorfunktion, 
vejlederkursus, ons‐
dagsmøder 

360 graders evaluering 
K6 

9 mdr 

23  Skal kunne fremlægge case, instruks el. lign. , 
samt kunne afrapportere sufficient efter vagt 

Mundtlig præsenta‐
tion, konference 

Rapport over patientforløb 
K7 

9 mdr 

24  Skal kunne demonstrere entydig journalføring og 
fyldestgørende epikrise 

Klinisk arbejde, afde‐
ling 

K6+K7  6 mdr 

Samarbejder 

25  Skal kunne samarbejde med patient med henblik 
på udfærdigelse og effektuering af behandlings‐ 
og optræningsplaner 

stuegang, og klinisk 
arbejde 

Dialog over logbogsoptegnelser 
360 gr. 
K6 

6 – 9 mdr 

26  Skal kunne samarbejde med kolleger og andet 
sundhedspersonale/praktiserende læger med 
henblik på udfærdigelse og effektuering af be‐
handlingsplaner 

stuegang, og klinisk 
arbejde 

Dialog over logbogsoptegnelser 
360 gr. 
K6 

6 – 9 mdr 

Leder/administrator/organisator 

27  Skal kunne prioritere egen tid og egne ressour‐
cer  

Klinisk arbejde, tvær‐
fagligt kursus 

Godkendt kursus, dialog over 
logbog, 360 graders evaluering 
K6 

Efter kursus 

28  Skal kunne varetage lederrollen i mindre be‐
handlingsteams i skadestuen og på operations‐
gangen 

Klinisk arbejde, tvær‐
fagligt kursus 

Godkendt kursus, 360 graders 
evaluering 
K1,K8,K6 

Efter kursus 

29  Skal kunne prioritere og administrere egen ud‐
dannelse 

Tværfagligt kursus  Godkendt kursus, dialog over 
logbog 

Efter kursus 

30  Skal kunne udfærdige attester 
Simple forsikrings, sociale og politiattester 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 
Kursus 

Dialog over logbogsoptegnelser 
Gennemgang af attester 

Efter kursus 

31  Skal kunne redegøre for sundhedsvæsenets op‐
bygning, det regionale politiske system, økono‐

Kursus i ledelse, ad‐
ministration og sam‐

Godkendt kursus  12 mdr 
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miske styringsforhold og forvaltningsmæssige og 
organisatorisk forhold. 

arbejde 

Sundhedsfremmer 

32  Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til ar‐
bejds‐ og fritidsulykker 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 

Dialog over logbogsoptegnelser, 
Struktureret patientgennemgang 
K7 

6 mdr 

33  Skal kunne informere om profylaktiske tiltag (ry‐
geophør, alkohol, osteoporose mm) 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 

K7  6 mdr 

34  Skal kunne oplyse om risikofaktorer for kompli‐
kation ved operation, herunder infektion, blød‐
ning 
Kar/nerveskader, og deres relevans samt hyp‐
pighed 

Klinisk arbejde, selv‐
studier, kursus 

Struktureret patientgennemgang 
K7 

6 mdr 

Akademiker 

35  Ved selvstudier kunne erhverve seneste faglig 
viden, søge i databaser (PubMed) 

Kursus selvstudier  Dialog over logbog og patientfor‐
løb 

9 mdr 

36  Skal under supervision kunne formulere viden‐
skabelig baseret hypotese og udarbejde projekt‐
protokol og evt. gennemføre videnskabeligt stu‐
die 

Veldefineret opgave 
(fx ud fra journal‐
gennemgang) Gen‐
nemgang af artikel  

Kollegial bedømmelse, vurdering 
af gennemført opgave, journal 
audit 

6 mdr 

37  Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og 
foreslå løsning herpå vedr. emner i målbeskrivel‐
sen 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 

Dialog over logbogsoptegnelser  6 mdr 

38  Skal kunne varetage uddannelsesfunktion over‐
for kolleger, andre faggrupper og patienter 

Kursus, selvstudier, 
tutorfunktion  

Dialog over logbogsoptegnelser, 
360 graders evaluering K6 

6 mdr 

Professionel 

39  Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en 
professionel relation til patienter og pårørende 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 

360 graders evaluering. 
K6 

9 mdr 

40  Skal kunne praktisere lægelig adfærd i overens‐
stemmelse med lægelovens faglige og etiske re‐
gelsæt 

Klinisk arbejde, selv‐
studier 

360 graders evaluering. 
K6 

 9 mdr 

41  Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu  Klinisk arbejde, selv‐ 360 graders evaluering.  9 mdr 
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 15

i medikolegale sager  studier  K6 
Gennemgang af evt. klagersa‐
ger/procedure ved disse med vej‐
leder 

42  Skal kunne erkende egne personlige, faglige og 
etiske grænser 

Klinisk arbejde  360 graders evaluering. 
K6 

9 mdr 

 



3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur‐
deringsmetoder skal anvendes på ortopædkirurgisk afdeling E, AUH 
 
Se generel beskrivelse af metoderne i Målbeskrivelsen for ortopædkirurgi. 
 
Læringsmetoder 
Læring sker der hvor patienten er, i de kliniske situationer og igennem det samarbejde, der er på 
afdelingen mellem alle faggrupper i afdelingen.  I f.eks. skadestuen er sygeplejerskerne en vigtig 
samarbejdspartner, som bidrager til oplæring.  Ved oplæring i de diagnostiske og tekniske proce‐
durer er der oplæring og supervision fra mere erfarne kolleger. Det er vigtigt, at introduktionslæ‐
gen er opsøgende og udnytter de mange læringssituationer bl.a. ved at efterspørge feedback. Det 
er nødvendigt at introduktionslægen ved selvstudier tilegner sig den teoretiske viden samt selv 
træner de tekniske færdigheder. Ved konferencer og i undervisningssituationer at træne introduk‐
tionslægen i rollen som kommunikator samt akademiker/forsker/underviser. 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
Kompetencevurdering skal gennemføres i forbindelse med det kliniske arbejde. Den kliniske vejle‐
der med en højere charge end introduktionslægen kan underskrive et delmål.  De strukturerede 
vejledersamtaler gennemføres som udgangspunkt med hovedvejlederen i forbindelse med vejle‐
dersamtalerne. Introduktionslægen har i samarbejde med de kliniske vejledere et ansvar for en lø‐
bende kompetencevurdering og dokumentation i logbogen, således at den daglige feed‐
back/evaluering ved de kliniske vejledere og samtalerne med hovedvejleder anvendes formativt. 
 
Det er således ikke hovedvejleder, som er ansvarlig for godkendelsen af de enkelte delmål, men 
den kliniske vejleder i forbindelse med det kliniske arbejde. UAO skal ved afslutning af ansættelsen 
kontrasignere alle de opnåede kompetencer i logbogen. Der henvises også til afsnit 4. om uddan‐
nelsesvejledning for en detaljeret beskrivelse. 
Der anvendes en bred vifte af kompetencevurderingsmetoder og dokumentationer i logbogen som 
baggrund for såvel den formative som den summative kompetencevurdering og godkendelse af 
mål. Godkendelse af de fleste delmål under medicinsk ekspert rolle kræver, at man kan fremvise 
godkendt kompetencekort, operationsliste, litteraturliste, aktiv brug af kørekortsordning, cases og 
dokumenteret funktion i skadestue, ambulatorium og operationsgang. De i checklisten anførte 
kompetencevurderingsmetoder er således en del af de anvendte metoder. 
 
360 feedback afholdes når ca. ½ af forløbet er gennemført. I forbindelse med 360 feedback samta‐
len afgrænses 3‐4 indsatsområder og der udarbejdes en skriftlig plan for opfølgning som indgår i 
de efterfølgende samtaler med hovedvejlederen samt kan efterspørges i det videre uddannelses‐
forløb. Der kan efter aftale med den uddannelsessøgende læge gennemføres 360 feedback tidlige‐
re i forløbet.  UAO udpeger feedbackgiveren. Der anvendes elektronisk version fra 
www.feedbacksystem.net, hvor introduktionslægen får tilsendt en e‐mail, hvor der forklares hvad 
man skal gøre for at starte undersøgelsen. Det skal bemærkes, at man skal udvælge ca. 16 respon‐
denter og ikke flere. Den version der findes i logbogen som kompetencekort udgår. 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser 
 
Specialespecifikke kurser 
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I introduktionsuddannelsen findes der ikke nationale eller regionale obligatoriske kurser. I Region 
Nord er der etableret færdighedstræningskursus i artroskopisk kirurgi. For yderligere information 
kontakt UAO eller UKYL. Se pkt. 4. 
 
Generelle kurser 
I introduktionsuddannelsen er vejledningskursus det eneste obligatorisk generelle kursus (2+1 
dags eksternat). Information og tilmelding på www.videreuddannelsen‐nord.dk. Introduktionslæ‐
gen skal selv tilmelde sig kurset.  
Introduktionslægen skal huske at søge om fri med løn, refusion af evt. transportudgifter ved e‐
blanket til afdelingsledelsen. 
 
For en oversigt over kurser i hele den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse henvises til 
www.videreuddannelsen‐nord.dk og sundhedsstyrelsen. 
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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. 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Helt overordnet er det sygehusledelsen, der har ansvaret for den lægelige videreuddannelse. På 
AUH er denne opgave uddelegeret til 2 overlæger – uddannelseskoordinerende overlæger (UKO). I 
hvert center er der et lægeligt videreuddannelsesråd, som arbejder for at fremme, monitore og 
koordinere lægelig uddannelse og som består af alle UAO, UKYL’er og ledende overlæger på afde‐
lingerne i centret. Ortopædkirurgisk afdeling er en del af Akut Centret. På AUH’s hjemmeside er 
der et stort afsnit om lægelig videreuddannelse. Her findes udførlige oplysninger om organiserin‐
gen, lærings‐ og evalueringsmetoder. På ortopædkirurgisk afd. E er der nedsat et uddannelses‐
team for lægelig videreuddannelse.  Teamet består af den ledende overlæge, to uddannelsesan‐
svarlige overlæger (UAO) og 3 uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL). Den ene af UAO har 
det overordnede ansvar for introduktionsuddannelsen og 2 af UKYL’erne er tilknyttet I‐ og HU‐
læger. Den anden UAO er hovedansvarlig for KBU og tilsvarende er en UKYL’er tilknyttet KBU.  
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Introduktionslægen får tilknyttet en hovedvejleder og denne er den samme igennem hele ansæt‐
telsen – også når man skifter til en anden sektor. Med hovedvejlederen afholdes vejledningssam‐
talerne. Introduktionssamtale afholdes indenfor de første 4 uger af ansættelsen, hvorefter der af‐
holdes justeringssamtaler ved behov. Afsluttende vejledersamtale skal afholdes i god tid inden af‐
slutningen – ca. 1 måned før. Hovedvejlederen er også ansvarlig for karrierevejledning. 
For at sikre, at vejledningssamtalerne kan afvikles i arbejdstiden kan vejleder booke tid til dette i 
ambulatoriet ‐ f.eks. anvendes de to sidste ambulatorietider til vejledningssamtale. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Ved introduktionssamtalen udarbejdes en uddannelsesplan sammen med vejlederen, og der an‐
vendes sygehusets skabelon. Denne plan justeres løbende. Det er vigtigt, at planen er konkret med 
beskrivelse af delkompetencer. F.eks. vil et kirurgisk delmål for de fleste i introduktionsuddannel‐
sen være modtagelse af den akutte patient, hvor alle lægeroller kommer i spil. Underskrifter på 
delkompetencer i logbogen skal løbende fås hos kliniske vejledere. Ved problemer kan UKYL eller 
UAO altid kontaktes af introduktionslægen eller vejledere. UAO skal altid have uddannelsesplanen 
efter introduktionssamtalen til gennemsyn m.h.p. feedback og underskrift, og efter slutsamtalen 
skal referat af slutsamtalen og logbogen til endelig godkendelse og underskrift. UAO behøver ikke 
at få referat af justeringerne i uddannelsesplanen til gennemsyn med mindre der er problemer el‐
ler spørgsmål. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle læger med højere charge end en selv fungerer som kliniske vejledere, og introduktionslægen 
fungerer selv som klinisk vejleder overfor KBU‐læger og yngre introduktionslæger. Kliniske vejlede‐
re kan og skal give direkte eller indirekte supervision i dagligdagen og skal også godken‐
de/underskrive delkompetencer i logbogen. F.eks. skal en klinisk vejleder supervisere under en 
operation og i den forbindelse give vejledning omkring operationspatienten og efterfølgende fore‐
tage en evaluering ved kompetencekort nr. 8 (struktureret observation af kirurgisk færdighed) og 
give relevant feedback. Det er vigtigt, at denne vejledning og feedback gives i den konkrete situa‐
tion, og at det bliver registreret i logbogen. Hovedvejlederens opgave er efterfølgende at afholde 
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de egentlige vejledersamtaler, hvor man følger op og foretager en mere samlet vurdering og giver 
feedback på læringsforløb, hvorefter der eventuelt foretages justeringer i uddannelsesplanen. På 
grund af sektoriseringen af afdelingen kan den ansvarlige i den enkelte sektor også foretage juste‐
ring til uddannelsesplanen for de kompetencer, som er sektorspecifikke. 
NB: husk det er vigtigt, at give tilbagemelding til den sektor, introduktionslægen aktuelt er tilknyt‐
tet. 
 
Karrierevejledning. 
Allerede fra starten af ansættelsen skal introduktionslægen være målrettet. Fem‐års fristen bety‐
der, at uddannelseslægen har travlt, og der er ikke plads til for mange ”fejltrin.” Omvendt skal man 
ikke fortsætte i den ortopædkirurgisk speciallægeuddannelse, hvis man finder ud af, at man ikke 
er egnet til faget eller finder ud, at man hellere vil noget andet. Vejlederen vil fra starten give kar‐
rierevejledning og vil være behjælpelig med, at man træffer det rigtige valg. Man behøver ikke at 
have gjort sig klart hvilket fagområde(r), man ønsker at beskæftige sig med i fremtiden. 
 
Når man har afgjort, at man vil være ortopædkirurg skal man læse dokumentet faglige bedømmel‐
seskriterier for at opnå hoveduddannelsesstilling i ortopædkirurgi, også kaldet ”faglig profil” for fa‐
get på DOS’s hjemmeside, så man ved hvad man skal fokusere på. 
 
Der er mulighed for at søge hoveduddannelsesstilling før man har afsluttet introduktionsstilling. 
Dette kan typisk gøres ½ år inde i introduktionsstillingen og det kræver, at UAO udfylder en egnet‐
hedserklæring, hvor der skrives under på, at man forventer, at introduktionslægen vil kunne gen‐
nemføre forløbet og opnå de obligatoriske kompetencer på 12 måneder. Denne erklæring ved‐
lægges ansøgningen til hoveduddannelsesstilling. 
 
Kørekort i kirurgiske færdigheder på E‐operationsgang NBG 
I akutsektoren (traume og infektion) forefindes en kørekortsordning for introduktionslæger og ho‐
veduddannelseslæger i fase I.  Uddannelseslægen skal gennemgå og bestå såvel en teoretisk som 
en praktisk/færdighedsmæssig del. På operationsgangen forefindes en tavle, hvor introduktions‐
lægen noterer de operationer, som er godkendt. Der kræves supervision til 5 operationer for at 
man ”har bestået,” og får tilladelse til at udføre pågældende kirurgiske indgreb selvstændigt uden 
supervisor. Introduktionslægen fører selv kørekorts logbog, som kan downloades fra intranettet 
Teoridelen består af et powerpointprogram, som er udarbejdet i samarbejde med ortopæd‐
kirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital. Teoridelen omhandler: 
 
‐ betydningen af forberedelse til kirurgi 
‐ kendskab til anatomi og kirurgiske adgange 
‐ vurdering af røntgenbilleder – lær at ”læse” en fraktur 
‐ information til patient og pårørende præ‐ og postoperativt 
‐ sikker kirurgi tjek 
‐ samarbejde og ledelse på operationsstuen og opvågningen 
‐ smertebehandling perioperativt, 
‐ lidt kirurgisk patofysiologi 
 
UKYL’er ansat i akutsektoren er ansvarlig for den daglige ”drift” af kørekortsordningen. 
 
Færdighedstræning i artroskopi 
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Introduktionslægen tilmeldes af UAO færdighedskursus i artroskopi i Region Nord under færdig‐
hedslaboratoriet SkejSim. Efter kurset trænes med artroskopiudstyr på fantom i afdelingen. Kur‐
susprogram vil blive udleveret i idrætssektoren, og det er også lægerne i idrætssektoren som su‐
perviserer læringsforløbet. Kurset er endnu ikke et obligatorisk tilbud i speciallægeuddannelsen. 
 
Læringsstil 
Som menneske befinder vi os i en konstant læringsproces. Vi modtager informationer fra omver‐
denen i en ubrudt strøm, og disse informationer skal sorteres, bearbejdes og omsættes til viden. 
Mennesker lærer på mange måder, men for den enkelte er der nogle særlige forhold, der fremmer 
læring, hvilket kan siges at være personens læringspræferencer. (Dunn og Dunns læringsstile). I 
den lægelige videreuddannelse foregår læringen gennem det kliniske arbejde, hvor lægen præsen‐
teres for et bredt udvalg af læringsmetoder og vurderinger, hvor den enkelte læge med tiden må 
vurdere, hvordan man bedst lærer og så udvælge de teknikker og tilgange, der hjælper én bedst 
for at opnå de fastsatte mål. Vejlederens opgaver er bl.a. at understøtte denne læringsproces.  
Hvis mans skulle fremhæve noget, som har mening for de fleste, kan det nævnes, at forberedelse 
og forberedelse og så dette at være aktiv og efterfølgende refleksiv og kritisk overfor det man har 
opnået eller ikke opnået er altafgørende.   At kommunikere skriftligt eller mundtligt omkring læ‐
ringsemner og have for øje, at de fleste kliniske kompetencer er performanceorienteret er også af 
stor betydning.  
Den voksenpædagogiske litteratur på dette område er omfattende og hvis du har behov for vej‐
ledning kan du kontakte UAO. 
 
Uddannelseskultur 
 I afdelingen er lægelig videreuddannelse en del af det daglige kliniske arbejde og udover det for‐
melle uddannelsessystem er en god uddannelseskultur ligeså vigtig for god læring og udvikling. De 
”ydre” rammer er sat af sygehuset og af afdelingen med bl.a.  Arbejdstilrettelæggelse og konfe‐
rencer. En god uddannelseskultur er skabt i samspillet mellem alle personalegrupper og for lægelig 
videreuddannelse i særdeleshed mellem seniore og uddannelsessøgende læger, hvor supervision‐ 
og feedback kultur er i fokus. Det er når den seniore læge er opmærksom på den uddannelsessø‐
gende læge og dennes læringsbehov og den uddannelsessøgende læge er opsøgende og går ”på 
kompetencejagt.” 
Det er alt det der ikke står i skemaer og checklisterne og det der får det til at ”swinge.” 
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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. 
 
På AUH anvendes endvidere uddannelseskulturmåling ved årlig enqueteundersøgelse, LUDO og 
statusmøder mellem uddannelseordinerende overlæge (UKO) og afdelingerne 
AUH udgiver en årlig rapport om lægelig videreuddannelse. 
 
 

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 

                                                       
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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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‐
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 
Se hjemmesiden for ortopædkirurgisk afdeling E, AUH 
 
Lægelig videreuddannelse på AUH 
Lægelig videreuddannelse på AUH 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
www.Ortopaedi.dk, Dansk ortopædisk Selskab 
www.yngreortopaedkirurger.dk, Yngre ortopædkirurger Danmark (YODA) 
 
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 
 
Center for postgraduat medicinsk uddannelse, Aarhus Universitet 
www.medu.au.dk 
 
Andre 
Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 
 

http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/ortop%c3%a6dkirurgisk+afdeling+e/uddannelse/l%c3%a6gefaglig+uddannelse
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse?
http://medu.au.dk/pkl/ansattepkler/
http://www.ortopaedi.dk/
http://www.yngreortopaedkirurger.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://medu.au.dk/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching
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