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1) Indledning 
 
Specialet urologi 
Det urologiske speciale varetager den kirurgiske udredning, behandling, kontrol og forebyggelse af medfødte og erhvervede sygdomme og 
skader i nyrer, urinveje og kønsorganer.  
 
Urologiske afdelinger i region nord 
Introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i urologi foregår på de urologiske funktioner ved: 
Skejby Sygehus, Regionshospitalerne Randers, Viborg, Holstebro og Aalborg Sygehus. 
 
Introduktionsuddannelse i urologi 
Dette uddannelsesprogram vedrører introduktionsuddannelse i urologi på afdeling xx.  
 
Uddannelsesprogrammet skal sikre opfyldelse af  ”Målbeskrivelse for introduktionsuddannelse i urologi”. 
 
Formålet med introduktionsuddannelsen er at: 
• Videreudvikle de under basisuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt sigte på anvendelse inden for kirurgien 
• Sikre identifikation med rollen som læge og kirurg 
• Kvalificere til at tage kliniske beslutninger 
• Forberede lægen til det fremtidige specialevalg 
• Sikre kirurgisk egnethed 
 
En gennemført og godkendt introduktionsuddannelse giver adgang til at søge hoveduddannelse i urologi og kan give adgang til et af de andre 
kirurgiske specialer (karkirurgi, kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi). 
 
 
 
 
 
2. Praktiske forhold 
 



Ansættelsessted:   XX afdeling 
Klinisk vejleder:  N.N. 
Uddannelsesansvarlig YY. 
 
Forud for tiltrædelsen tilsendes den uddannelsessøgende en uddannelsesmappe som indeholder: 

• Aktuelle uddannelsesprogram 
• Målbeskrivelse for urologisk Introduktionsstilling  
• Logbog  
• Beskrivelse af afdelingen  
• Andet relevant introduktionsmateriale 
 
 

Introduktion til hospital og afdeling: der henvises til vedlagte introduktionsprogram (bilag X) 
Senest én uge fra ansættelsens start afholdes en introduktionssamtale med den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge (se punkt 
11).  
 
 
3. Uddannelsesforløb 
 
Ansættelsesperiode:  01.xx-200x til xx.xx.200x. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Præsentation af afdelingen 
 
Her kan valgfrit indsættes en præsentation/beskrivelse af afdelingen, eller man kan henvise til bilag. 
 
 



5. Kompetencer 
 
I det følgende beskrives de mål som skal opnås under introduktionsuddannelsen. 
De anførte kompetencer er minimums kompetencer. 
 
Det forudsættes, at basisuddannelsen med tilhørende kurser er gennemført og godkendt. 
 
De anførte læringsmetoder og evalueringsmetoder er beskrevet nærmere i ”Målbeskrivelse for urologisk introduktionsuddannelse” (www.sst.dk). 
 
Kompetencerne er beskrevet for hver af de 7 roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, 
akademiker og professionel.  
 
Kompetencerne for den medicinske ekspertrolle er inddelt i: kliniske problemstillinger og urologiske/kirurgiske færdigheder/procedurer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Mål, lærings- og evalueringsmetoder 
 
5.1 Medicinsk ekspert 
 



5.1.1 Kliniske færdigheder 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Modtage, undersøge og vurdere urologiske patienter Mesterlære i klinikken 
Journalskrivning på afd 
og i amb. på akutte 
såvel som elektive ptt. 

Struktureret observation i 
klinikken 
og 
Audit af journaler 
Evaluering efter 3 måneder 
ved hovedvejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen. Bygger på 
erfaring fra basis-
uddannelsen. 
I vagten medvirkes ved 
gennemgang af akutte 
patienter, som man selv 
har modtaget. 

Skrive en struktureret journal, stille en tentativ diagnose 
og tilrettelægge et undersøgelsesprogram baseret på 
diagnosen 

Som ovenfor Struktureret observation i 
klinikken 
og 
Audit af journaler 
Evaluering efter 3 måneder 
ved hovedvejleder. 

Under introduktionen 
gennemgås afdelingens 
principper for journalskrivning, 
og afdelingens instruks 
præsenteres. I øvrigt som 
ovenfor. Anbefalet læsning : 
FADL’s kirurgiserie. 

 
Ordinere, tolke og handle på almindelige biokemiske, 
billeddiagnostiske og klinisk fysiologiske undersøgelser 
 

 
Selvstudier 
og 
Mesterlære i klinikken 

 
Struktureret observation i 
klinikken 
og 
Audit af journaler 
Evaluering efter 3 måneder 
ved hovedvejleder. 

 
Foregår løbende under 
ansættelsen. Bygger på erfaring 
fra basisuddannelsen. 
Deltagelse i afdelingens  interne 
konferencer. 

Diagnosticere og behandle almindelige postoperative 
komplikationer som fx blødning i hudrande og 
overfladisk infektion 

Selvstudier 
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 3 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 
Demonstration og 
diskussion af relevante 
tilfælde i afdelingen og 



ambulatoriet. 
Diagnosticere, behandle og/eller visitere postoperative 
komplikationer som fx lungeatelektase, dyb 
venetrombose og lungeemboli  

Selvstudier og teoretisk 
undervisning. 
Mesterlære i klinikken 
specielt i vagten. 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 3 måneder 
ved vejleder. 

 Foregår løbende under 
ansættelsen. Sjældne 
tilstande, som ikke altid vil 
optræde under ansættelsen. 

Diagnosticere og initialt behandle patient i shock samt 
visitere til relevant behandler 
 

Som ovenfor Struktureret observation i 
klinikken 
og/eller 
Audit af journaler 
Evaluering efter 3 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen 
Evt. suppleres med et 
dagskursus ved 
anæstesiafdeling 

Erkende og medinddrage risikofaktorer i 
beslutningsprocesser vedrørende urologi og i nødvendigt 
omfang  henvise til relevant speciale til præoperativ 
optimering 

Mesterlære i klinikken  
 

Struktureret observation i 
klinikken 
og/eller 
Audit af journaler 
Evaluering efter 3 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen 
 

Skelne mellem forskellige former for sår 
 

Selvstudier  
og 
Mesterlære i klinikken  

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 måneder 
ved vejleder. 

Bygger videre på basis. 
Evt. suppleret med et 
kursus ved lokalt sårcenter 

Diagnosticere og initialt behandle patient i 
shock samt visitere til relevant behandler 
 

Selvstudier  
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen 

Diagnosticere og behandle 
blødningsforstyrrelser, herunder ordinere 
tromboseprofylakse 
 

Selvstudier  
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen 

Varetage postoperativ ernæring (enteral og 
parenteral), herunder behandle postoperativ 
kvalme 

Selvstudier  
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Godkendt kursus 

Foregår løbende under 
ansættelsen 



 Evaluering efter 6 måneder 
ved vejleder. 
 

Varetage initial behandling af ovenstående 
komplikationer samt visitere til relevant 
behandler 

Selvstudier  
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 måneder 
ved vejleder. 

Foregår løbende under 
ansættelsen 

 
 
 
 
 
 
5.1.2 Kirurgiske færdigheder og procedurer 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Navngive de almindeligste kirurgiske instrumenter og 
beskrive funktionen af dem 
 

Selvstudier, OP arbejde 
og 
Færdighedskursus 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 
Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder 

Der afholdes regionalt 
kursus og evt. et lokalt 
indenfor de første 6 
måneder efter ansættelses-
start. 

Hensigtsmæssigt vælge kirurgiske instrumenter til en 
given situation og kunne anvende dem 
 

Færdighedskursus 
OP arbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 
Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder 

Som ovenfor. 

Hensigtsmæssigt vælge ligatur- og suturmateriale ved 
operationer 
 

Selvstudier 
Færdighedskursus 
OP arbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 

Som ovenfor. Information 
om suturmaterialer 
udleveres. 



Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder 

Udføre hæmostase  
 

Færdighedskursus 
OP arbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 
Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder. 

Løbende under ansættel-
sen som assistent ved 
operation og vagtarbejde. 

Suturere væv og hud 
 

Færdighedskursus 
OP arbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 
Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder 

Færdighedskursus – i 
øvrigt som ovenfor. 

 
 
Redegøre for principper og sikkerhedsregler ved el-
incision og el-koagulation 

 
 
Selvstudier 

 
 
Struktureret 
hovedvejledersamtale 
efter 6 mdr. 

 
 
Der udleveres hæfte om 
el-kirurgi. Principper 
diskuteres med vejleder 
eller ved afd. Møde i løbet 
af 1. halvår. 

Foretage el-incision og el-koagulation, herunder kunne 
vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem 

Mesterlære i klinikken 
som assistent og 
operatør på OP 

Struktureret observation i 
klinikken 
og godkendt kursus 
Evaluering efter 6 
måneder ved vejleder 

 

Behandle simple postoperative sår med kirurgisk drænage 
og forbindsskiftning 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 
måneder 
ved vejleder. 
 

Bygger videre på basis 

 



5.1.3 Urologiske færdigheder og procedurer 
 
Nogle uddannelsesgivende afdelinger vil ikke kunne tilbyde alle de anførte kompetencer. Disse 
kompetencer kan erhverves ved fokuseret ophold, simulatortræning eller på færdighedskurser. 
 
 
Mål Læringsmetode Evalueringsmetode Bemærkninger 
Foretage den indledende 
diagnosticering og 
behandling af følgende tilstande: 
• Akut urinretention 
• Hæmaturi 
• Akut scrotum 
• Stensygdom 
• Urinvejsinfektion 
• LUTS 

Selvstudier 
Mesterlære i 
Klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Foretage cystoskopi med både 
stift og fleksibelt 
skop (B), samt tage biopsier og 
foretage elkoagulation og kunne 
evakuerer en blæretamponade (C) 

Selvstudier 
Mesterlære i 
Klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Foretage direkte pyelografi / 
anlæggelse af JJ 
katheter (C) 

Selvstudier 
Mesterlære i 
Klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Aflaste blæren (KAD, 
Topkateteranlæggelse, 
SIK) (A) 

Selvstudier 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i 
klinikken 
Struktureret 
Vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Assistere til åbne og 
laparoskopiske urologiske 

Selvstudier 
Mesterlære i 

Struktureret observation i 
klinikken 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 



Indgreb klinikken Struktureret vejledersamtale 
Foretage skrotale indgreb i såvel 
lokal bedøvelse som i general 
anæstesi( fx. Fiksatio testis, 
subcapsulær orchiektomi, 
vasectomi, hydrocele, 
spematocele) (C) 

Selvstudier 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Foretage incision af absces (B) Selvstudier 
Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Foretage operation for Phimosis 
(C) 

Selvstudier 
Mesterlære i 
Klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Struktureret vejledersamtale 

Foregår løbende under 
ansættelsen. 

Indenfor tekniske kompetencer defineres følgende kompetenceniveauer: 
• D - Kunne assistere til 
• C - Kunne udføre superviseret 
• B - Kunne udføre selvstændigt med mulighed for umiddelbart tilkald 
• A - Kunne udføre selvstændigt 
 
 
 

5.2 Kommunikator 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling 
vedrørende en patient til kolleger eller andet 
sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne 
baggrund for beslutning 

Mundtlig fremlæggelse 
ved konference efter 
vagt. 
Opgave med skriftligt 
resume af kompliceret 

Struktureret observation i 
klinikken 
og 
Bedømmelse af opgave 
Evaluering efter 3 mdr. 

Daglig evaluering og 
feed-back ved 
konferencer 
Opgave planlægges og 
evalueres i samråd med 



sygehistorie. hovedvejleder. 
Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan 
måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede og 
informationen til disse er afpasset kompetence og ansvar 
således at der gives enslydende meddelelser til patienter 
og pårørende  

Deltagelse i interne 
konferencer 
Stuegangs- og 
modtagelsesarbejde 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 6 mdr. 

 

Informere patienter og pårørende om kirurgiske 
procedurer (inkl. invasive undersøgelser), herunder om 
forventelig effekt, normale per- og postoperative forløb, 
bivirkninger, komplikationer og risici – på et niveau og i 
en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient, 
og sikre forståelse af informationen 

Selvstudier 
og  mesterlære i 
klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 9 mdr 
 
360 graders evaluering 

Meget omfattende 
kompetence, som først 
kan evalueres mod 
slutningen af ansættelsen 

Informere patienter om klagerettigheder, klageveje og 
klagemuligheder 
 

Selvstudier 
og 
Mesterlære i klinikken 

Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 9 mdr 

 

Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om 
regler for obduktion og organdonation 

Mesterlære i klinikken Struktureret observation i 
klinikken 
Evaluering efter 9 mdr 

 

 
 

5.3  Samarbejder 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale, 
herunder kunne søge råd hos kolleger og andre i eller 
uden for organisationen 

Mesterlære i klinikken 360-graders evaluering 
 

Trænes dagligt ved 
deltagelse i afdelingens 
rutinearbejde. Det gøres 
forskelligt afdelingerne 
imellem. 

 



 
5.4   Leder/administrator 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Redegøre for lovgivningen i lægevirksomhed 
inkluderende kirurgisk virksomhed 
 

Selvstudier 
Og kursus 

Struktureret hoved-
vejledersamtale og 
godkendt kursus 
Evalueres efter 9 mdr 

 

Anvende relevante administrative regler og love i egen 
arbejdspraksis 

Mesterlære i klinikken Audit af journaler  
Evalueres efter 9 mdr. 

Journaler udvælges i 
samråd med 
hovedvejleder 

 
 
 

5.5  Sundhedsfremmer 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre 
en given patients tilstand 

Mesterlære i 
klinikken 

Struktureret 
observation i klinikken 
Vejlederevaluering 
efter 9 mdr 

I Afd. x primært 
rygestop og rådgivning 
ved stensygdom 

Anvende reglerne for anmeldelse af 
bivirkninger og sygdomme 
 

Selvstudie og 
mesterlære i 
klinikken 
 

Som ovenfor   



 
Anvende sociallovgivning og sociale 
hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients 
tilfælde 
 

 
Selvstudie og 
mesterlære i 
klinikken 
 

 
Som ovenfor  

 

 

 
 
5.6  Akademiker 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
  

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Foretage litteratursøgning 
 

Opgave, som kan være en 
gennemgang af et emne, en 
instruks eller revision af 
sådan el. lign. 
Litteratursøgningskursus. 
 

Bedømmelse af opgave 
Evaluering ved 
hovedvejleder efter 11 
mdr 

I-lægen kan f.eks.forestå 
afdelingens interne 
undervisning ud fra en 
bunden opgave. Forløb 
og resultat diskuteres 
med vejleder, som har 
haft adgang til 
tilgrundliggende 
litteratur. 

Kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger, 
herunder uddrage essensen heraf  

Opgave Som ovenfor Som ovenfor. 

 
Identificere, formidle og argumentere et videnskabeligt 
budskab til kolleger og andet personale 

 
Opgave 
 

 
Som ovenfor 

 
Som ovenfor. 

 
 



5.7. Professionel 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 
Mål 
 

Læringsmetoder Evalueringsmetoder Bemærkninger 

Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation 
til patienter og pårørende 
 

Mesterlære i klinikken 
Videreudvikle erfaringer 
fra 
kommunikationskurset 

Struktureret observation 
i klinikken 
Vejlederevaluering 
efter 11 mdr 

 

Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom 
videregivelse af oplysninger, indhentning af 
informeret samtykke, og overholdelse af 
tavshedspligt 
 

Selvstudier og 
Mesterlære i klinikken 

Som ovenfor Selvstudier (tilsendes fil med 
webadresser vedr. vigtigste 
bekendtgørelser/vejledninger) 
 

Udvise professionel personlig og interpersonel 
adfærd 

Mesterlære i klinikken 360-graders evaluering 
efter 11 mdr 

 

Handle i balance mellem faglige og personlige roller, 
herunder kunne administrere egne ressourcer 

Mesterlære i klinikken Struktureret 
vejledersamtale med 
evaluering efter 11 mdr 

 

Erkende egne personlige, faglige og etiske grænser Mesterlære i klinikken Som ovenfor  
Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til 
introduktionslægeniveau 

Mesterlære i klinikken 360 graders evaluering 
efter 11 mdr 

 

 
Rød : 3 måneder 
Gul : 6 måneder 
Grøn : 9 måneder 
Blå : 11 måneder 
 



Metode til struktureret observation i klinikken aftales mellem hovedvejleder og den uddannelsessøgende evt. i samråd med 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
 
 
6. Kurser 
 
6.1 Generelle kurser 
De generelle kurser sikrer minimumskompetencer inden for pædagogik, ledelse, administration og samarbejde. 
De tværfaglige kurser er inddelt i:  
• Kursus i pædagogik: (kursus i læring/kursus i vejledning). Samlet varighed 5 dage tidsmæssigt placeret under den kliniske basisuddannelse (2 
dage) og introduktionsuddannelsen (3 dage). 
• Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Samlet varighed 10 dage og fordelt på 3 moduler, hvor modul 1 tidsmæssigt er placeret i 
introduktionsuddannelsen (2 dage) mens modul 2 (4 dage) og 3 (4 dage) er placeret i hoveduddannelsen. 

6.2 Færdighedskursus 
Under introduktionsuddannelse indgår et praktisk færdighedskursus på 2 sammenhængende dage. Kurset kan opbygges med en blanding af teori 
og praktiske øvelser i færdighedslaboratorium og/eller på gris. Kurset gennemføres lokalt eller regionalt . 
 
Gennemført færdighedskursus kan anses som en forudsætning for at introduktionsforløbet godkendes, men indgår ikke i de specialespecifikke 
kurser, som skal dokumenteres gennemført ved ansøgning om speciallægeanerkendelse. 
 
Tværfaglige kurser: 
Følgende tværfaglige kurser er placeret i introduktionsuddannelsen: 

• kursus i pædagogik: (kursus i læring/kursus i vejledning). 
Modul 2. (3 dage). 

• Kursus i ledelse, administration og samarbejde. 
Modul 1. (2 dage). 

 
Færdighedskurser: 



• Regionalt færdighedskursus i åben og laparoskopisk kirurgi (MIUC modul 1og 2) på regionalt øvecenter  (Viborg, Aalborg, Skejby)  
  
 

7. Læringsstrategi 
 
De obligatoriske læringsmetoder er nævnt i afsnit 4, og er nærmere beskrevet i målbeskrivelse 3.2 
 
 
8. Evalueringsstrategi 
 
De obligatoriske evalueringsmetoder er nævnt i afsnit 4, og er nærmere beskrevet i ”Målbeskrivelse for Fælles Kirurgisk 
Introduktionsuddannelse”. 
 
 

9. Logbog 
 
Den uddannelsessøgende skal føre logbog under introduktionsuddannelsen. 
Logbogen gennemgås ved de formaliserede justeringssamtaler og slutevalueringen. 
 
 

10. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal den uddannelsessøgende evaluere uddannelsesstedets uddannelsesfunktion. 
Den uddannelsessøgende skal evaluere uddannelsesprogram, uddannelsesplan, klinisk vejleder og læringsrammer. 
Evalueringsskemaer D og E udfyldes. 
 
Den uddannelsesansvarlige overlæge sender kopi af skema E til: 
 

- Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Region Nord 



- Det lokale videreuddannelsesudvalg 
 
Ansvar for opfølgning på evaluering påhviler Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Region Nord, som videresender kopi til 
Uddannelsesråd i Urologi i Region Nord. 
 
Afdelingen indgår i Inspektorordningen. Den uddannelsesansvarlige overlæge er forpligtet til at sende kopi af inspektorrapporter til samme 
instanser som nævnt ovenfor. 
 
 

 
 
 
11. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
 
Ved starten af introduktionsforløbet gennemføres en introduktionssamtale mellem den uddannelsessøgende, den kliniske vejleder og den 
uddannelsesansvarlige overlæge. Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprogrammet for 
introduktionsuddannelsen og eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsessøgende. 
  
Den uddannelsessøgende, den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge afholder formaliserede justeringssamtaler efter behov. 
Der skal som minimum afholdes én justeringssamtale efter ca. 6 måneder. Ved disse samtaler gøres status med udgangspunkt i logbogen, og den 
individuelle uddannelsesplan revideres efter behov. 
 
Den uddannelsessøgende skal informeres om kravene til at søge urologisk uddannelsesforløb, hvor alle 3 ting skal foreligge: a) faglig profil, b) 
motiveret ansøgning c) godkendt uddannelsesforløb mundende ud i en evt. ansættelsessamtale  
  
Ved uddannelses afslutning afholdes slutevalueringssamtale. 
 
Man skal løbende underskrive log-bog  
 
Herudover afholder den kliniske vejleder vejledningssamtaler og strukturerede vejledersamtaler efter behov. 
 



Ansvaret for vejledning påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge. Ansvaret for at uddannelsen lykkes er dog 
fælles, og introduktionsreservelægen skal selv være opmærksom på mulige lærings- og uddannelsessituationer. Det 
er desuden vigtigt, at introduktionsreservelægen tilkaldes som observatør ved relevante tilfælde, i det omfang 
arbejdet tillader det. 



Bilag 1 
 
Vurderingsskala til bedømmelse af operativ teknik 
 
Den uddannelsessøgendes navn _____________________________________ 
Cpr. ______________________ 
 
Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid 
til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an 
innovative ”Bench Station” examination. Am J Surg 1997; 173: 226-30. 
 
Dato_____________________  Operation _________________________________________ 
 
Kode____________________ 
 
Hospital/afsnit ____________ Supervisor __________________________________________ 
 
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til 
lægens uddannelsesniveau. 
 
Respekt for 
vævsstrukturer 

Tid og 
bevægelser 

Instrument- 
håndtering 

Kendskab til 
instrumenter 

Fremdrift i 
operationen 

Anvendelsen 
af assistent 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

1 
Hyppigt og unødvendig 
belastning af væv eller 
beskadigelse ved uhen-
sigtsmæssig  brug af 
instrumenter 
 

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

1 
Bruger instrumenterne 
uhensigtsmæssigt ved 
forsigtige, tøvende eller 
klodsede bevægelser 

1 
Spørger ofte efter 
forkerte instrumenter 
eller anvender forkerte 
instrumenter 

1 
Stopper tit operationen 
og synes ubekendt med 
næste skridt 

1 
Placerer konsekvent 
assistenten dårlig eller 
undgår at bruge denne 

1 
Utilstrækkeligt 
kendskab. Har behov 
for specifik instruktion 
for hver fase af 
operationen 

2 
 

 

2 2 2 2 2 2 

3 
Omhyggelig håndtering af 
væv, men forårsager 
lejlighedsvis uhen-
sigtsmæssig vævsskade 
 

3 
Effektiv tid / 
bevægelsesmønster, 
men enkelte unød-
vendige bevægelser 

3 
Kompetent anvendelse 
af instrumenterne, men 
virker lejlighedsvis stiv 
eller klodset 

3 
Kender  navnene på de 
fleste instrumenter og 
anvender de rigtige 
 

3 
Demonstrerer en vis 
forud planlægning af 
indgrebet og har en 
rimelig fremdrift i dets 
forløb 

3 
Anvender assistenterne 
hensigtsmæssigt det 
meste af tiden 

3 
Kender alle vigtige 
faser i operationen 

4 
 

 

4 4 4 4 4 4 

5 
Håndterer væv 
hensigtsmæssigt med 
minimal vævsskade 
 

5 
Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne og ingen 
klodsethed 

5 
Tydelig fortrolig med 
instrumenternene og 
deres navne 

5 
Tydeligt forud planlagt 
operationsforløb med 
uanstrengt overgang 
 fra den ene fase til den 
næste 

5 
Anvender assistenter 
strategisk korrekt og 
med størst udbytte i alle 
faser 

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af operationen 

 
 
Generelt har lægen løst opgaven 
 
Tilfredsstillende   Utilfredsstillende 
�  �  �  
 
Evt. bemærkninger 
 
 
 
 
Underskrift:___________________________________________________________________ 



Bilag 2 
 
 
Direkte Observation af praktiske Færdigheder (DOPF) 
 
 
 
Den uddannelsessøgendes navn _____________________________________ 
Cpr. ______________________ 
 
Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid 
til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Bruges ved mindre indgreb eller endoskopiske procedurer. 
 
Dato_____________________  Indgreb _________________________________________ 
 
Kode____________________ 
 
Hospital/afsnit ____________ Supervisor __________________________________________ 
 
Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til 
lægens uddannelsesniveau. 
 
 

Tid og 
bevægelser 

Instrument/ 
endoscop 
håndtering 

Fremdrift i 
indgreb/ 
endoscopi 

Kendskab til 
den 
specifikke 
procedure 

1 
Mange unødvendige 
bevægelser 

1 
Bruger instrumenterne 
/endoskop 
uhensigtsmæssigt ved 
forsigtige, tøvende eller 
klodsede bevægelser 

1 
Stopper tit under 
indgreb/scopi og synes 
ubekendt/usikker med 
næste skridt 

1 
Utilstrækkeligt 
kendskab. Har behov 
for specifik instruktion 
for hver fase af 
proceduren 

2 2 2 2 
3 

Effektiv tid / 
bevægelsesmønster, 
men enkelte unød-
vendige bevægelser 

3 
Kompetent anvendelse 
af instrumenterne/ 
endoskop, men virker 
lejlighedsvis stiv eller 
klodset 

3 
Demonstrerer en vis 
forud planlægning af 
indgrebe/scopient og 
har en rimelig fremdrift 
i dets forløb 

3 
Kender alle vigtige 
faser i proceduren 

4 4 4 4 
5 

Tydelig økonomisering 
med bevægelserne og 
maksimal effektivitet 

5 
Flydende anvendelse af 
instrumenterne/endoskop 
og ingen klodsethed 

5 
Tydeligt forud planlagt 
forløb med uanstrengt 
overgang  fra den ene 
fase til den næste 

5 
Demonstrerer 
fortrolighed med alle 
faser af  proceduren 

 
 
Generelt har lægen løst opgaven 
 
Tilfredsstillende   Utilfredsstillende 
�  �  �  
 
Evt. bemærkninger 
 
 
 
 
 
Underskrift:___________________________________________________________________ 
  



Bilag 3 
 

 
360o – evaluering 
 
Metoden indebærer, at flere bedømmere evaluerer den uddannelsessøgende. Til evaluering af 
integrerede kompetencer i sundhedsvæsenet kan der med fordel anvendes bedømmere med 
forskellig sundhedsfaglig baggrund f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.v. 
 
De kompetencer, der skal vurderes, kan hentes fra målbeskrivelsen eller fra dagligdags 
problemstillinger og skal nøjagtigt defineres ved en vurderingsskala.  
 
Den uddannelsesansvarlige overlæge definerer modtagergrupperne, og den uddannelsessøgende 
udleverer selv skemaerne til det antal personer inden for grupperne, som har bedst kendskab til den, 
der skal testes. Studier har vist, at metoden er pålidelig, hvis antallet af bedømmer er 10 eller flere. 
 
 
Evalueringer fra de forskellige bedømmere bliver samlet ind via den uddannelsesansvarlige 
overlæge, og helhedsbilledet bliver vurderet af den eller dem, der skal evaluere, om lægen kan blive 
godkendt eller ikke. Skrives svarene ind i et skema med forskelligt farvede tegn for 
egenvurderingen, det lægelige personale og plejepersonalet/sekretærerne kan der fås et godt 
overblik. De eventuelt medfølgende kommentarer kan indføjes på en efterfølgende side. Hermed 
har man et godt redskab ved midtvejssamtalen. 
 
 
Eksempler på skemaer til 360 graders evaluering ses på de næste sider. 
 
Skemaet skal tekstmæssigt tilpasses det enkelte speciale. 
 
 



Skema til 360 graders evaluering af introduktionslæge: _________ 
 
Læs venligst udsagnene grundigt igennem og sæt et kryds i den mest relevante kolonne. Hvis du ikke har haft mulighed 
for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ”ikke i stand til at kommentere”.  
Ved afkrydsninger  i ”utilfredsstillende” er det påkrævet at skrive begrundelsen f.eks. på bagsiden, og ved afkrydsning i 
”Behov for forbedringer” anmodes om forslag – kan ligeledes skrives på bagsiden. 
Den uddannelsessøgende vil blive konfronteret med skemaerne under evalueringssamtalen. 
 
 
Den uddannelsessøgende læge: 

Ikke i stand til 
at kommentere 

Utilfreds-
stillende 

Behov for 
forbedringer 

Tilfreds-
stillende 

Meget 
tilfreds-
stillende 

Fører journaler af god kvalitet 
 

     

Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt 
 

     

Involverer patienter i beslutninger om deres 
behandling 

     

Overholder tavshedspligt 
 

     

Svarer og kommer, når det ønskes, at en patient 
skal bedømmes 

     

Er synlig i sengeafdelingen 
 

     

Varetager ”papirarbejdet” til tiden (f.eks. 
epikriser, breve) 

     

Kan forelægge mundtlig eller skriftlig 
problemstilling vedrørende en patient til kolleger 
eller andet sundhedspersonale på en sådan måde, 
at det kan danne baggrund for beslutning 

     

Kan kommunikere med kolleger og andre 
personalegruypper på en sådan måde, at 
medarbejdernes roller er afgrænsede og 
informationen til disse er afpasset kompetence og 
ansvar således, at der gives enslydende 
meddelelser til patienter og pårørende  

     

Kan samarbejde med kolleger og andre 
personalegrupper 

     

Kan søge råd hos kolleger og andre 
personalegrupper 

     

Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig 
relation til patienter og pårørende 

     

Samarbejder godt i team 
 

     

Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp 
når der er behov for det 

     

Accepter kritik og er i stand til at reagere 
konstruktivt 

     

Udvise professionel personlig og interpersonel 
adfærd 

     

Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til 
introduktionslægeniveau 

     

 
Dato: ______________  Underskrift: ___________________      Kommentarer med underskrift 
på bagsiden: 
Tak for hjælpen - afleveres senest den _____________ til vejleder ___________, XXX Afdeling, YYY  Sygehus  
 



Biilag 4 
 
Case-baseret Diskussion (CBD) 
 
Uddannelsessøgendes navn:__________________________________________________________ 
 
Stillingsnummer:_______________________________________Dato:___________________________ 
 
Hospital/Afdeling:_______________________________________________________________________ 
 
Patientforløb/klinisk problemstilling:_____________________________________________________ 
 
Under den case-baserede diskussion skal den uddannelsessøgende vurderes mhp. forståelse for 
nedenstående punkter i casen: 
 

 Under 
niveau På niveau Over niveau Er ikke 

relevant 

Kontinuitet i patientforløb     

Information vedr. tobak/spiritus     

Comorbiditet     

Tromboseprofylakse     

Antibiotikabehandling     

Ernæringsscreening/terapi.     

Operationsindikation     

Information om indgreb, komplikationer og accept fra patienten     

Dokumentation af indgreb og postoperative plan i journalen incl. 
koding     

Dokumentation af information om indgreb og fund     

Smertebehandling     

Væske- og elektrolytbehandling     

Mobilisation     

Kirurgiske samt medicinske komplikationer 
     

Udskrivelse og videre plan     

Formalia: Kontakttlægeordningen, sikring af patientens identitet 
på operationsstuen, evt. markering og afholdelse af time out     

Generel klinisk forståelse af casen     

Kommentarer/plan for forbedring: 
 
Vejleder:___________________________________________________________________________ 
Underskrift:_________________________________________________________________________ 
 


