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1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 
Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin er beskrevet i den nationale målbeskrivelse. Den er gældende for uddannelsesforløb, der er 
opslået 1. januar 2014 eller derefter. Du finder målbeskrivelsen fra 2013 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://sundhedsstyrel-
sen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin. 

 

2. Den individuelle uddannelsesplan 
Den uddannelsessøgende har løbende samtaler med en eller flere vejledere.  
Referater fra disse samtaler skal skrives af den uddannelsessøgende og udgør den lokale uddannelsesplan.  
Der aftales med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), hvordan referater arkiveres. 
 
I den individuelle uddannelsesplan indgår: 

- Detaljering af forløbsplanen (se længere fremme) og præcisering af hvad og evt. hvordan den uddannelsessøgende skal opnå de 
elementer som fremgår af kvalifikationskortet.  

- Prioritering af hvilke kompetencer, der skal fokuseres på i en given periode 
- Sikring af, at AP læge har aftaler om deltagelse og tilmeldinger til obligatoriske kurser, placering af returdage og temadage  
- Andre forhold af betydning for den enkelte uddannelsessøgende 

o Graviditets-, barsels- og længerevarende sygeorlov: Skal meldes af den uddannelsessøgende læge til Sekretariat for Læge-
lige Videreuddannelse og de(-n) ledende overlæge(-r) og uddannelsesansvarlig overlæge(-r) involveret i uddannelsesforlø-
bet. 

 

3. Logbog.net 
For læger i blokstilling til Almen Medicin skal logbog.net udelukkende anvendes til attestation for tidsmæssig gennemførsel. Dette skal 
attesteres af den UAO.  
Det er AP lægens tutor der efter kompetencevurdering i Almen Praksis endeligt godkender AP lægens mål i logbogen. Uddannelseslægen 
skal i papirformat have underskrevet sit kvalifikationskort 3, da det er en forudsætning for tutorlægens godkendelse.   
Det er på baggrund af godkendelser (svarende til ’underskrifter’) i logbog.net at Sundhedsstyrelsen udsteder autorisation som special-
læge. 
 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin
https://secure.logbog.net/login.dt
https://secure.logbog.net/login.dt
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4. Opbygning af speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 
Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i den nationale målbeskrivelse: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisa-
tion/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin. 
 

4.1 Særlig beskrivelse af speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 
 
AP lægen har forud for ansættelsen på Psykiatrisk Afdeling været ansat 6 måneder i introduktionsstilling i Almen Medicin. Som led i ho-
veduddannelsen har lægen herefter været ansat 6 måneder i praksis tilknyttet hoveduddannelsesstillingen samt 6 måneder på henholds-
vis medicinsk, kirurgisk, og gynækologisk/ obstetrisk afdeling. Undtagelser kan være tilfælde hvor AP lægen har fået bevilget faglig merit 
og frisættelse fra anden hospitalsansættelse. Her kan AP læge komme uden de samme forudsætninger. 
 
Under hospitalsansættelserne har AP lægen 6 returdage for hver 6 måneders ansættelse, hvor lægen arbejder i den praksis, som er til-
knyttet hoveduddannelsesstillingen. Formålet med returdagene er at fastholde den almen medicinske tilgang gennem arbejdet med al-
men medicinske problemstillinger. Herudover foregår der på returdagene endelig kompetencevurdering af tutor for udvalgte mål.  
 
Formålet med hospitalsansættelserne er at stifte bekendtskab med specialer med relevans for arbejdet i Almen Praksis og træne uddan-
nelseselementer der ikke foregår i almen praksis. Til dette formål er der udarbejdet kvalifikationskort for ansættelsen på de involverede 
afdelinger. I ansættelsen i psykiatrien skal der arbejdes med kvalifikationskort 3: http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_3_psy-
kiatri_iv_kopi.pdf. 
 

4.2 Beskrivelse af Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) 
 
Præsentation af afdelingen 
Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og udgøres at to matrikler i hhv. Glostrup (NSV) og Brøndby 
(BRV) samt flere ambulante enheder på andre matrikler. 
Centret råder over en akutmodtagelse, 2 akutte intensive døgnafsnit, 1 åbent døgnafsnit og et akut team der udgør centrets Akutenhed. 
Derudover er der 3 åbne almen sengeafdelinger, et gerontopsykiatrisk døgnafsnit, et rehabilitering døgnafsnit samt 3 retspsykiatriske 
afdelinger. Samlet råder centret over 171 senge (110 lukkede, 54 åbne og 20 retspsykiatriske). 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/almen-medicin
http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_3_psykiatri_iv_kopi.pdf
http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_3_psykiatri_iv_kopi.pdf
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Yderligere er der tilknyttet 3 OPUS teams, 3 OP teams, 3 Distriktspsykiatriske centre, et retspsykiatrisk udgående team, et udgående ge-
rontopsykiatrisk team, et stort psykoterapeutisk ambulatorium, et ambulatorium for ADHD og autisme samt en klinik for oligofreni. Cen-
tret kan dermed tilbyde en stor mulighed for at se en bred vifte af psykiatriske patientgrupper. 
 
PCG dækker over 8 kommuner samt Valby (som er en del af Københavns Kommune) og har et samlet befolkningsgrundlag på 244.000. I 
løbet af 2016 var der 6636 skadestue henvendelser, 3285 indlæggelser og 5906 borgere blev fulgt ambulant.  
 
 
Centralt personale på Psykiatrisk Center Glostrup 
 
Centerchef: Phuong Le Reisinia 
Klinikchef: Brøndbyøstervej: Rita Godske  

Nordstjernevej: Darius Mardosas  
 Retspsykiatrien: Mette Brandt-Christensen 
Uddannelsesansvarlige overlæger: 
 Brøndbyøstervej: Jadwiga Hvass, jadwiga.hvass@regionh.dk 
 Nordstjernevej: Simon Gartner, simon.ploug.gartner@regionh.dk 
Psykoterapiansvarlig: Ledende psykolog Birgitte Bechgaard 
Professorer: Birte Glenthøj 
 Josef Parnas 
 Poul Videbech 
 
 
Introduktion til afdelingen 
Centret er opdelt på to matrikler på henholdsvis Nordre Ringvej i Glostrup (NSV) og på Brøndbyøstervej (BRV) i Brøndby (tidligere PC 
Hvidovre). I AP-stillingen vil man havde tilknytning til begge af de to matrikler, hvor man desuden er vagtbærende. Da der kun er skade-
stue funktion på NSV vil man som minimum have 3 måneders tilknytning til NSV, hvor vagtfunktionen blandt andet indebærer dækning af 
skadestuen. I aften og nattetimerne er der både en forvagt og mellemvagt og AP lægen vil, medmindre der er forudgående psykiatrisk 
erfaring, fungere som forvagt.   
 

mailto:jadwiga.hvass@regionh.dk
mailto:simon.ploug.gartner@regionh.dk
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Ved ansættelse gennemgås først et central kursus arrangeret af Region Hovedstadens Psykiatri (https://www.psykiatri-regionh.dk/on-
boarding/en-god-start/Sider/Indtryk-fra-f%C3%A6lles-introduktion.aspx), med undervisning i psykiatriloven, psykopatologi, ECT, samtale-
teknik mm. 
 
Ved ansættelsen på Psykiatrisk Center Glostrup (NSV eller BRV) fremsendes et velkomstbrev, hvor der er vedlagt et introduktionsprogram 
for den første uge af ansættelsen. 
 
Ved første dag på PCG er der rundvisning ved enten UKYL, introduktionsansvarlig YL eller UAO hvor der også udleveres relevant skriftligt 
materiale, koder og nøgler etc.  
Der planlægges som minimum 2 følgevagter i starten af ansættelsen. De fleste vil have deres stillinger fordelt på de to matrikler og skulle 
man starte på Brøndbyøstervej, vil man tilbydes en følgevagt i skadestuen, når man flytter til NRV.  
Inden for første måned planlægges en samtale med UAO. Hovedvejleder udpeges før lægen starter sin stilling og første vejleder samtale 
afholdes indenfor 14 dage.   
 
 
Konferencer og undervisning 
Centret har længe prioriteret uddannelse og supervision højt hvilket blandt andet er muligt med 49 speciallæger og 3 professorer. 3 dage 
om ugen er der undervisning og månedligt er der workshops i både psykofarmakologi og psykopatologi. Deltagelse i undervisningspro-
grammet er obligatorisk. Det forventes, at man som yngre læge deltager aktivt i sin egen uddannelse ved at være opsøgende og proaktiv.  
Som uddannelseslæge deltager man i undervisning af studenter på afdelingen, ligesom vi forventer, at uddannelseslægen tager del i op-
læring af yngre kolleger og andre sundhedsprofessionelle i afdelingen. Alle læger, der har været på kursus/deltaget i konferencer skal 
fremlægge hovedpointer fra kurset/konferencen ved fredagskonferencen efter deltagelsen. 
 
Fælles undervisning:  
2 onsdage om måneden afholdes der fælles undervisning for begge matrikler om eftermiddagen. Dette udgøres af en psykofarmakologisk 
workshop, hvor der gennemgås cases med fokus på medicinske problemstillinger, og en fælles klinik med fokus på psykopatologi. Dette 
afholdes skiftevis på NSV og BRV. 
 
Nordstjernevej:  
Fælles undervisning kører efter et planlagt undervisningsprogram tirsdage og torsdage efter middagskonference. Derudover afholdes der 
morgen undervisning ved YL hverdage til morgenkonferencen. 

https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/en-god-start/Sider/Indtryk-fra-f%C3%A6lles-introduktion.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/en-god-start/Sider/Indtryk-fra-f%C3%A6lles-introduktion.aspx
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Undervisningen varetages af speciallæger og yngre læger i fællesskab og kører efter et fastlagt rul der er udarbejdet af den undervisnings-
ansvarlige yngre læge samt UAO. 
 
Brøndbyøstervej: 
Klinik og teoretisk undervisning består af: Formaliseret undervisning x 2 ugentlig (tirsdag og torsdag) med deltagelse af afdelingens læger, 
psykologer og professor (tirsdag), vekslende mellem klinikker, teoretisk undervisning og fælles ratings.  
Hver torsdag og lige efter morgenkonference har vi her på BRV en ”10 minutter” til artikel fremlæggelse med deltagelse af alle læger og 
psykologer, som er i gang med uddannelse til specialpsykologer.  
Hver mandag i forbindelse med middagskonference er der af ¼ - ½ times varighed undervisning om tvang og hver tirsdag- ECT-konfe-
rence. 
Supervision for forvagten er en morgensupervision ved en speciallæge hverdagen i 15 minutter, og inden morgen konference starter.  
 
 
Organisering af den lægelige uddannelse i afdelingen 
Uddannelsen foregår ved klinisk arbejde under supervision af den daglige kliniske vejleder. Opfølgning og løbende evaluering foregår ved 
hovedvejlederen ved ugentlige eller månedlige møder.  
Løbende undervisningsaktivitet på afdelingen er noget man forventes og opfordres at deltage i og bør prioritere. UKYL står for rundvis-
ning og planlægning af undervisningsprogrammet og UAO har det overordnede ansvar for uddannelsen på centret. Da centret er opdelt i 
to hovedmatrikler er der en UAO og UKYL for hvert center.  
 
 
Uddannelsesvejledning 
Det overordnede ansvar for opfyldelse af uddannelseskrav, herunder dokumentation, hviler på kursisten. Vejledning i læringsmål og itale-
sættelse af eventuelle mangler eller forhindringer ved læring løses ved hjælp af hovedvejlederen. Der afsættes løbende tid til mindst 1 
månedlig samtale med hovedvejlederen. Dette planlægges af kursisten i samråd med hovedvejlederen.  
Hovedvejleder er ansvarlig, sammen med YL, for at udarbejde uddannelsesplan. Denne skal sendes til UAO per mail. UAO vil foretage den 
endelige godkendelse af uddannelsesplanen og videregive evt. ønsker om placering til klinikchefen. 
Der arbejdes løbende med videreuddannelse af samtlige læger på centret i læringsmetoder, supervision og kompetencevurdering for at 
sikre et effektivt og godt læringsmiljø. 
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4.3 Overordnet mål for ansættelse i en AP-stilling 
Det uddannelsesmæssige mål med AP stillingen ved PCG er, at den uddannelsessøgende opnår psykiatrisk kompetence for funktionen i 
almen praksis.  
 
Herunder forventes AP-lægen at følge standarduddannelsesprogrammet: 

• at AP-lægen lærer at vurdere psykiatriske sygdomme med henblik på selv at blive i stand til at behandle lettere psykiatriske lidel-
ser  

• at AP-lægen lærer at håndtere efterbehandlingen af sværere psykiatriske lidelser, når disse er i en stabil fase 
• at AP-lægen lærer at vurdere, hvornår der er indikation for viderevisitation af patienterne til psykiatrisk speciallægebehandling 

 
Således er formålet med uddannelsen, at AP-lægen bliver præsenteret for det bredest mulige klientmateriale. 
 
Da Hvidovre matrikel ikke har en akutmodtagelse, vil AP lægen i tre af månederne være tilknyttet akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center 
Glostrup på Nordstjernevej. AP-lægen vil dér dels have vagter, dels indgå i dagarbejdet på en af matriklens afdelinger. Da vagthyppighe-
den forsøges holdt lav, forsøges opnået mest muligt kontinuitet på afdelingerne. Formålet med denne ansættelse vil være at varetage 
akutte psykiatriske problemstillinger samt lære at skelne mellem hvilke patienter, der har brug for en egentlig hospitalsindlæggelse, 
hvilke patienter, der med fordel kan viderehenvises til ambulant psykiatrisk behandling, og hvilke patienter, der med fordel kan behand-
les i primær sektor eller misbrugsinstitutioner i kommunalt regi. 
 
Under ansættelsen på Hvidovre matrikel vil man forsøge at tilbyde AP-lægen fokusdage i forskellige enheder, for eksempel; 1 dag på ano-
reksiklinikken på Psykiatrisk Center København (udbydes to gange årligt), 1 dag med i den psykiatriske CVI, 1 dag på pakkeforløb i psyko-
terapeutisk ambulatorium, 1 dag på børne-ungdomshospital. Ved særlig interesse eller behov, og foreneligt med det daglige arbejde, kan 
AP-lægen evt. være med i liasonenheden eller på DPC 1 eller ½ dag. 
 
Da opholdet på Hvidovre matrikel kun er på 3 måneder, er der mulighed for, at AP-lægen får 3-4 dage til at være på nogle af overstående 
steder. Derfor skal AP-lægen sørge for at være på de manglende steder på Psykiatrisk Center Glostrup.  
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5. Forløbsplan for anvendelsen af kvalifikationskort nummer 3. Psykiatri 

 Patienthåndtering side 1 og 2: Uddannelseslægen skal have diagnosticeret, visiteret og deltaget i behandlingen af minimum 5 akutte 
psykiatriske patienter, der dækker patientkategorier indenfor følgende diagnoser 

Psykoser 

Depression 

Angsttilstande 

Personlighedsforstyrrelser 

Evalueres ud fra patientcase(s) erhvervet ved vagtarbejde og modtagelse af indlagte patienter.  

For de nævnte kategorier påføres fødselsdato/initialer som  

dokumentation til lægen, som underskriver din deltagelse.  

Alle seniorer læger kan godkende 

Patienthåndtering side 2:Uddannelseslægen skal have deltaget i opfølgende behandling for hver af følgende patientkategorier 

Depression 

Skizofreni 

Angsttilstande 

Personlighedsforstyrrelse 

Evalueres ud fra patientcase(s)  

Erhvervet ved stuegang på senge afdeling, besøg i Distriktspsykiatrisk Center (1dag) Center for 
Spiseforstyrrelse på Bispebjerg (1 dag). 

For de nævnte kategorier påføres fødselsdato/initialer som  

dokumentation til lægen, som underskriver din deltagelse.  

Alle seniorer læger kan godkende. 

Skema F: Journalaudit side 3 og 4 

Feedback på baggrund af journalaudit 
For en given patientforløbstype gennemgang af 3 – 5 indlæggelsesjournaler, vagtnotater, stue-
gangsnotater med vejleder 2 – 3 gange under ansættelsen og attesteres af denne 

Kliniske færdigheder side 1 

Kende og anvende relevante samtale-
tekniske redskaber 

Kunne modtage og håndtere en tvangs-
indlagt patient 

Deltagelse i introduktionskursus, løbende supervision med vejleder. Godkendes af vejleder. 

Administrative færdigheder side 2 

Have deltaget i visitationen af henvis-
ninger fra almen praksis. 

Erhverves ved 1 dags ophold i CVI Psykiatri Hovedstaden og 1 dag i ambulatorium med modta-
gelse af pakkeforløb. Alle seniorer læger kan godkende 
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6. Læringsmetoder og metoder til kompetencevurderings-metoder 
Som en del af kvalifikationskortet indgår journalaudit efter Skema F. Formålet er at uddannelseslægen og senior kollega i fællesskab på 
baggrund af 3 - 5 journaler eller ambulatorienotater drøfter udvalgte patientforløbstyper ud fra skema F, se kvalifikationskortet:  

http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_3_psykiatri_iv_kopi.pdf 

 

Formålet er at vurdere uddannelseslægens erfaring og viden om et afgrænset emne. Det er vigtigt at planlægge det mulige omfang af 
disse audits i løbet af ansættelsen.  

Det er muligt for afdelingen at indsætte ekstra uddannelsesaktiviteter såfremt det skønnes muligt og relevant. Eventuelt baseret på erfa-
ringer med den tidligere Målbeskrivelse. 

 

Supplerende læsning: 

Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt. Sundhedsstyrelsen 2013 
De syv lægeroller. Sundhedsstyrelsen 2013 

 

7. Obligatoriske kurser og forskningstræning 
Obligatorisk kursus i AP lægens hospitalsansættelse:  

o 6 returdag til tutorpraksis som udgangspunkt 1 pr. måned  
o 2 - 3 Temadag arrangeret af AP læger.  
o 1 Teoretisk specialespecifikt obligatorisk kursusdag for Almen Medicin fremgår af speam.dk 
o Alle dage bedes varslet hurtigst muligt og aftales med afdelingens skemaplanlægger. Der vil som udgangspunkt ikke være 

muligt for anden type fravær til kursusaktiviteter eller ophold på andre afdelinger 
o Forskningstræningen for AP læger er placeret som hovedregel i fase 2, hvor lægen er ansat i den praksis som er tilknyttet 

hoveduddannelsesstilingen.  
 
 

http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_3_psykiatri_iv_kopi.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/KompetenceVurdMetoder.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf
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8. Uddannelsesvejledning 
 

Under ansættelsen gives uddannelsesvejledning. På den enkelte afdeling er der en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), hovedvejledere 
og daglige kliniske vejledere. 

AP-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning fra den lægegruppe, der er tilknyttet. AP-lægen bliver fra starten af 
ansættelsen behandler for udvalgte patienter. 

AP-lægen indgår i forvagten og modtager vejledning af bagvagten, der kan træffes på mobiltelefon udenfor dagarbejdstid. Ved vagtens 
afslutning er der supervision af vagtarbejdet. 

Ved introduktionssamtalen med hovedvejleder udarbejdes individuel uddannelsesplan, som godkendes af UAO. Der skal her skabes over-
blik over hvordan lægen under sin uddannelse kan opnå kompetencemålene, og i den forbindelse gennemgås logbogen. Der drøftes nød-
vendigheden af, at AP-lægen fra starten, og løbende, bringer materiale til audit, og med hvem. Det vil være naturligt, at AP-lægen bliver 
behandler for patienter i afsnittet som denne har indlagt eller gennemgået. 

UAO udpeger klinisk hovedvejleder for AP-lægen. Så vidt det er muligt fra det afsnit, hvor AP-lægen er tilknyttet. 

Hovedvejlederen planlægger med AP-lægen hvordan denne bedst kan indhente kompetencerne i forløbet af det kliniske ophold, således 
at der sikres mulighed for opnåelse af de beskrevne kompetencer. Der skal sikres indarbejdelse i tjenestetidsplanen af: 

• Returdage 1 dag månedlig i almen praksis.  

• Temadage 1 dage i løbet af en halvårsperiode. 

• Supervisionsforløb af patientforløb i praksis på returdagene 

• Fokuseret ophold, 1 dag ved Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital. Datoer udmeldes fra Center for 
Spiseforstyrrelser. 

• Der er tre forskningstemadage under lægens ophold i psykiatrien. 

 

Det anbefales i starten af uddannelsesforløbet uddannelsessamtale med klinisk hovedvejleder 1 x månedlig. Ved uddannelsessamtaler 
udfyldes uddannelsesbilag, og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale. 

Ved første samtale med klinisk hovedvejleder drøftes målbeskrivelsen med afklaring af uddannelsesforløb og brug af AP-lægens elektro-
niske logbog. 
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Ved problemer med at opnå kompetencer eller ved 10 % fravær skal UAO inddrages. 

Ved uddannelsessamtale efter 3 mdr. skabes overblik over erhvervede kompetencer, og der aftales hvilke patientgrupper, der skal foku-
seres på de sidste 3 mdr. 

Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede forløb og AP-lægens slutevaluering. UAO underskriver og godkender forløbet. 

 

9. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
Uddannelseslægers evalueringer af afdelingen ses på www.evaluer.dk – ligesom seneste inspektorrapport kan findes på Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter.  

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (Sundhedsstyrelsens be-
kendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelse). Derfor følger DRRLV løbende uddannelseslæger-
nes evalueringer af uddannelsesstederne, ligesom inspektorrapporter altid dagsordensættes på møder i DRRLV. 

Kvaliteten i den lægelige videreuddannelse følges endvidere af de postgraduate kliniske lektorer og i de specialespecifikke uddannelses-
udvalg (se nedenfor), og på de enkelte hospitaler, samt på den enkelte afdeling.  

Alle uddannelseslæger skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddan-
nelsesplan samt uddannelsesstedets uddannelsesmiljø og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via www.evaluer.dk, som den yngre 
læge kan tilgå fra den elektroniske logbog.  

Uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsesstederne offentliggøres på www.evaluer.dk. Den enkelte læges evaluering er anonym 
og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 
Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. 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 forbedre den lægelige 
videreuddannelse. 

9.1 Inspektorrapporter 
Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger med jævne mel-
lemrum, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 
om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud 

 

http://www.evaluer.dk/
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter
http://www.evaluer.dk/
http://www.evaluer.dk/
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dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videre-
uddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgradu-
ate Kliniske Lektor (PKL) i de enkelte specialer følger op på inspektor-rapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med hospi-
talsledelsen / Klinikindehaveren, ledelsen på afdelingen og UAO, samt for hospitalerne de uddannelseskoordinerende overlæger. 

 

9.2 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannel-
sessteder 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 inspektorrap-
porter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. I langt de fleste specialespecifikke uddannelsesudvalg er yngre 
læger repræsenteret ved afdelingernes uddannelseskoordinerende yngre læge 

 

10. Nyttige kontakter og informationer 
 

Det specialespecifikke uddannelsesråd i Psykiatri i Region Øst:  

Har til formål at drøfte specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Region Øst, herunder at bidrage til sikring af en høj 
kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet.  Referater fra rådsmøder er tilgængelige via Videreud-
dannelsessekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst 

 

Formand for uddannelsesrådet i Psykiatri = Postgraduat klinisk lektor:  
Sidse Arnfred Hemmingsen, mail: sidar@regionsjaelland.dk 
 
Formand for Det Almen Medicinske Uddannelsesråd = Postgraduat kliniske lektor: 
stillingen pt. ikke er besat, men forventes at blive det snart.  

Indtil da kan spørgsmål rettes PKL i Region SJ Gunver Lillevang, gunver@dadlnet.dk 

 

mailto:sidar@regionsjaelland.dk
mailto:gunver@dadlnet.dk
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Dansk Psykiatrisk Selskab: Dpsnet.dk  

Dansk selskab for Almen Medicin: www.DSAM.dk 

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk- Den lægelige videreuddannelse 
 
Regionale Sekretariater for Lægelig Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

 
Hjemmeside for Psykiatrisk center Glostrup:  

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Glostrup/Sider/default.aspx 

 

http://www.dsam.dk/
http://www.sst.dk-/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.laegeuddannelsen.dk/
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Glostrup/Sider/default.aspx

