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Læger.dk SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 

 - status og perspektivering 

l  Afsæt i speciallægekommissionens anbefalinger  
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Læger.dk Resultat af arbejdet 

l  Rapport på 185 sider  
+ bilag 

l  55 anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen -  
flere i selve teksten 

l  Handleplan godkendt 
af DNRVL juni 2012  
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HØJ KVALITET: Lære det rigtige 



 
Læger.dk Foreløbige arbejdsgrupper og 

rapporter under SST 

l  Lægerollerne (færdig) 

l  Kompetencevurdering (færdig) 

l  Evaluer.dk (i gang) 

l  Specialespecifikke kurser (i gang) 

l  Inspektorordningen (foråret 2014) 
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Læger.dk Model for niveauopdeling af 

lægeligt arbejde 

De syv lægeroller, SST 2013 
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Nedskæring i budgettet i 2013 
 
Budget for 2014 er sikret på finansloven 
 
Arbejdsgruppe under SST: 
-  Det faglige indhold 
-  Den pædagogiske ramme 
-  Den praktiske administration 
-  Tilbagemelding på kvaliteten af kurserne 
-  Håndbog for hovedkursusledere 

-  Temadag for hovedkursusledere 27. marts 2014 
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UddannelsesKoordinerende 
Yngre Læge 

UKYL 
l  I 2011 vurderes det, at der er UKYL’er på ca. 80 % af 

alle uddannelsesgivende afdelinger 
 (Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering, SST 2012)  

l  Mål – 100 % 
 
l  UKYL'er er en vigtig kapacitet i den lægelige 

videreuddannelse 
l  UAO har ansvaret, men kan uddelegere opgaver til 

UKYL 
l  Behov for en national standard for opgaveportefølje 



 
Læger.dk Det Nationale Råd for Lægers 

Videreuddannelse 

l  Temaer: 
l  Lægen som leder 
l  Uddannelse i FAM 
l  Lægerollerne 
l  Individuel profilering 
l  Karrierevejledning og 4-årsregel 
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Inspektorordningen 

l  Antal og frekvens af besøg 

l  Offentliggørelse 

l  Kvaliteten af besøg 

l  Rekruttering 





 
Læger.dk Uddannelse i Fælles 

Akutmodtagelser 

l  FAME – et vigtigt uddannelsessted 

l  Uddannelsesmæssige udfordringer i 
FAME 

l  Sammensætning af den lægelige 
bemanding i FAME 

l  Træning af mange lægeroller 
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Efteruddannelse - CPD 

l  Lægeforeningen vedtog politikpapir 
på Lægemødet 2012 

 
-  Forbereder kvantitativ samt 

kvalitativ analyse af lægers 
efteruddannelse 

 
-  Resultaterne af analysen skal 

munde ud i en temadag i 2014  
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Skal vi videreføre systematik fra 
videreuddannelsen til speciallæge ind i 
speciallægens efteruddannelse? 
 

Præ- og postgraduate 
uddannelse 

Den kontinuerlige professionelle 
udvikling som læge (CPD) 

Formål Summativ vurdering med 
retrospektivt fokus – afgørelse om 
bestået / ikke bestået  

Formativ vurdering med prospektivt 
fokus – udvikling af kvaliteten i 
arbejdet  

Indhold Veldefineret, stationært indhold  Fleksibelt indhold i relation til 
speciallægers funktion og udvikling 
over tid  

Standard Veldefineret, ensartet standard for 
kompetence, som gælder alle  

Standard ikke defineret, men 
afhængig af funktion og udvikling 
over tid  

Metoder Forudbestemte, specifikke metoder 
til vurdering, som bruges til 
vurdering af alle  

Individuelle valg af proces- og 
resultatindikatorer for kvalitet af 
arbejdet  

Vurderingens 
genstand 

Fokus på den enkeltes præstation  Fokus på funktionen og kvaliteten i 
arbejdet med teamet og systemet  

Eksaminator Eksaminator er eksperten  Eksperten er sin egen eksaminator og 
indsamler dokumentation. Lederen 
fungerer som coach  

Ringsted, Charlotte m.fl., (2007) Kompetenceevaluering af speciallæger, UFL 169/34. 



 
Læger.dk Hvilken systematik i speciallægers 

kompetenceudvikling kan skabe værdi uanset 
speciale og ansættelsessted? 

Feedback på 
 klinisk praksis 

Målrettede  
Kompetence-

udviklingsaktivitet
er 

Analyse af 
klinisk praksis 

Handlingsplan  
Kompetence-

udvikling 



 
Læger.dk Forsknings- og 

Innovationspolitik  

l  Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe med henblik på 
at komme med input til en ny Forsknings- og 
innovationspolitik 

l  Sikre vilkår og rammer for lægers adgang til at forske 

l  Præsenteres på Lægemødet april 2014 
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4-års reglen 
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Status november 2013 
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I alt for skarpt trav gennem studietiden

FORMAND FOR  
LÆGEFORENINGENS 
UDVALG FOR  
FORSKNING OG  
UDDANNELSE
Mads Skipper
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 ” Det kan ikke være rigtigt,  
at helt unge mennesker ikke  
må kaste et enkelt blik eller to  
ud mod den del af tilværelsen,  
som udspiller sig uden  
for universitetet.
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