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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. slutevaluering af 
uddannelsesstedet 

Baggrund 

Ifølge bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger nr. 1257 af 25. oktober 2007 § 6 udar-
bejder Sundhedsstyrelsen vejledning for evaluering af uddannelsesstederne og de regionale 
råd for lægers videreuddannelse offentliggør de uddannelsessøgende lægers evalueringer. På 
nuværende tidspunkt indgår spørgsmålene fra bilag E i Sundhedsstyrelsen Vejledning om 
evaluering i den lægelige videreuddannelse fra 1998 på hjemmeside for elektronisk evalue-
ring, evaluer.dk. 
 
I Status og Perspektiveringsrapporten beskrives behovet for at vurdere indhold, form og me-
tode i de eksisterende værktøjer, som anvendes til at evaluere uddannelsesstederne. Det anbe-
fales ydermere, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der foretager en revision af den aktuelle 
spørgeramme i den elektroniske evaluering. Spørgsmålene skal revideres, så de adresserer de 
krav, der stilles til uddannelsesstedernes rammer, uddannelsesfunktion, kultur og miljø. 
 
På mødet den 5. december 2012 i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse var vurde-
ringen, at det i første omgang skulle prioriteres at få igangsat en arbejdsgruppe, der ser nær-
mere på spørgerammen ved slutevalueringen af uddannelsessteder, bl.a. med henblik på en 
eventuel revision af spørgsmålene i evaluer.dk. 

Formål 

At udarbejde en anbefaling for hvilke områder, der skal inddrages i den uddannelsessøgendes 
læges evaluering af uddannelsesstedet og på baggrund heraf udfærdige et oplæg til en revide-
ret spørgeramme i evaluer.dk. 

Opgaver 

Med udgangspunkt i Status og Perspektiveringsrapportens kapitel 19 og inddragelse af andet 
relevant materiale udarbejdes en anbefaling og oversigt over hvilke områder, der skal indgå i 
den uddannelsessøgende læges slutevaluering af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion.  
Slutevalueringen skal belyse den uddannelsesøgendes læges vurdering af og tilfredshed med 
uddannelsesstedet, og tjener således som bidrag til den løbende justering, forbedring og ud-
vikling af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion.  
 
På baggrund af anbefalingen skal der desuden udarbejdes et oplæg til en spørgeramme til er-
statning af nuværende spørgeramme i evaluer.dk. Spørgsmål og scoringer skal være relevante, 
således at der er mulighed for efterfølgende analyse og monitorering af uddannelseskvaliteten 
set fra brugerniveau inklusiv opgørelser og sammenligninger mellem specia-
ler/afdelinger/hospitaler/regioner mv. 
I arbejdet bør indgå en vurdering af: 
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• Hvordan der mest hensigtsmæssigt skiftes fra den nuværende til en ny spørgeramme 

og hvilken betydning det kan have for sammenligninger over tid 

• Om alle spørgsmål kan og skal besvares ved brug af samme skala 

• Hvor mange spørgsmålskategorier, der skal sammenvægtes og hvilken konsekvens det 

har for output i form af gennemsnitstal, der dækker flere spørgsmål 

• Behovet for en pilottest og/eller validering af en ny spørgeramme 

• Hvordan anonymiteten for den enkelte uddannelsessøgende bedst muligt sikres ved 

deltagelse i evalueringen af afdelingen/praksis  

 

Organisering af arbejdet 

Arbejdsgruppens sammensætning 

• Formand (Berit Bjerre Handberg, Sekretariatschef Videreuddannelsesregion Nord) 

• LVS (3 medlemmer. Medlemmerne skal repræsentere de medicinske, kirurgiske og 
parakliniske specialer) 

• Danske Regioner (1 medlem) 

• De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (1 medlem pr. region, heraf skal mi-
nimum en være PKL) 

• Lægeforeningen (2 medlemmer, heraf 1 medlem fra Yngre Læger) 

• Universiteterne, De sundhedsvidenskabelige Fakulteter (1 medlem) 

• Sundhedsstyrelsen (1 medlem) 

Sekretariatet 

Sundhedsstyrelsen varetager arbejdsgruppens sekretariatsfunktion 

Tidsramme  

Arbejdet afsluttes ved udgangen af december 2013. 

Rapportering til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 

Arbejdsgruppen afrapporterer til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse med en 
rapport eller lign., hvori dels indgår en oversigt over hvilke områder, der skal være inkluderet 
i den uddannelsessøgende læges evaluering af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion, og 
dels indgår et forslag til en revideret spørgeramme i evaluer.dk. Rapporten skal kunne danne 
grundlag for indholdet i Sundhedsstyrelsens vejledning om evaluering af uddannelsesstedet. 
 
 
 




