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Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermato-venerologi i 

Region Øst 

Indledning: 

Til dig der sidder med dette dokument i hånden som ny læge på en hudafdeling – velkommen til specialet. 

Dette uddannelsesprogram præsenterer specialet og de dermatologiske afdelinger. 

Formålet med uddannelsesprogrammet er desuden, at konkretisere målbeskrivelsens kompetenceopnåelse. 

Uddannelsesprogrammet skal læses i sammenhæng med målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i 

dermato-venerologi. Målbeskrivelsen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Målbeskrivelser for de 39 

lægespecialer - Sundhedsstyrelsen. 

Det er også håbet, at dette uddannelsesprogram kan medvirke til at give dig en god start i specialet, give dig 

svar på uddannelsesrelaterede spørgsmål og vejledning til hvor yderligere information og hjælp kan findes 

ved behov. 

Dette uddannelsesprogram er sammen med målbeskrivelsen basis for den individuelle uddannelsesplan, du 

skal lave i samarbejde med din vejleder.  

Din afdeling har også sit eget velkomstmateriale. 

 

Præsentation af specialet: 

Se målbeskrivelse i dermato-venerologi (Målbeskrivelser for de 39 lægespecialer - Sundhedsstyrelsen). 

 

Specialets struktur og uddannelsesstillinger: 

Størstedelen af landets dermatologer er beskæftiget i praksis. Der er ca. 100 fuldtidspraktiserende 

speciallæger (solopraksis eller kompagniskab/praksisfællesskaber). 

På landsplan findes 6 hospitalsafdelinger. Disse er lokaliseret i Aalborg, Århus, Odense, Roskilde, Bispebjerg 

og Gentofte.  

Der er aktuelt 10 I-stillinger årligt i Region Øst. I alt 4.5 stillinger på Bispebjerg Hospital, 3.5 stillinger på 

Gentofte Hospital og 2 stillinger på Roskilde Sygehus. Der opslås årligt 5 hoveduddannelsesforløb. 

 

Beskrivelse af uddannelsesstederne: 
 

Hud- og Allergiafdelingen Herlev og Gentofte Hospital: 

Afdelingen består af Klinik for hudsygdomme og Klinik for allergi. Samlet med 54.000 konsultationer årligt. 

Uddannelsessøgende læger er tilknyttet Klinik for hudsygdomme. Klinik for hudsygdomme varetager den 
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dermato-venerologiske patientbehandling og har årligt 33.500 konsultationer (heraf ca. 700 venerologiske 

patienter). Der er et stort klinisk laboratorium for kontaktallergi, specialklinikker for kontakteksem, psoriasis, 

hudkræft inklusive nævi, organtransplanterede patienter, atopisk eksem, bindevævssygdomme, 

genodermatoser, hidrosadenitis, farvestof- og CO2 laser foruden lysafsnit og en sygeplejeklinik. Afdelingen 

råder over 3 sengepladser på medicinsk afdeling. Afdelingen har udefunktion på Herlev hospital. Til 

afdelingen er knyttet Videncenter for Allergi, der varetager opgaver vedrørende forskning, overvågning og 

information om undersøgelse for og forebyggelse af allergi overfor kemiske stoffer. 

Afdelingen består også af Klinik for allergi, der varetager udredning af type I allergier og lægemiddelallergi. I 

Klinik for allergi gives fagområdeuddannelse i allergologi. Klinik for hudsygdomme og Klinik for allergi 

afholder årligt flere fælleskonferencer. 

Afdelingen har primært forskningsaktivitet indenfor kontakteksem, psoriasis og atopi. 

Den dermatologiske del af afdelingens normering består aktuelt af 8 overlæger og afdelingslæger, heraf 2 

professorer og 1 ledende overlæge samt 11 reservelæger. 
 

Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital: 

Afdelingen har heldøgnssengeafsnit med 20 døgnsenge og 5 dagsenge. Ambulatoriet har ca. 50.000 

dermatologiske og 25.000 venerologiske konsultationer per år. 

I ambulatoriet er der specialklinikker med deltagelse af uddannelseslæger for psoriasis, nævus, 

bindevævssygdomme, eksem, hudcancer, organtransplanterede patienter, laserbehandling og venereaklinik. 

Afdelingen har forskningsafsnit med aktiviteter vedrørende bl.a. eksem, arbejdsdermatologi, 

bindevævssygdomme, lymfødem, laserbehandling, fotobiologi og hudcancer. 

I vagten passes også Videncenter for Sårheling. 

Der er udefunktion på Bornholms hospital samt teledermatologisk samarbejde med Grønland. Der er tilsyn 

ved behov på andre af regionens hospitaler. 

Afdelingens nuværende normering er 9,6 overlæger, heraf 5 professorer og 1 ledende overlæge, 4,1 

afdelingslæger samt 11 reservelæger. 

 

Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus: 

Dermatologisk Afdeling varetager sygehusdermatologien for Region Sjælland.  

Afdelingen råder over tidssvarende ambulatorium faciliteter med UVB, UVA1, generel og lokal PUVA, ND-

YAG laser, CO-2 laser, IPL og PDT. Derudover OCT- og ultralydsapparatur. 

Afdelingen råder over 3 dedikerede senge til indlagte patienter. 

Der er p.t. ansat 1 professor, 4 overlæger, 2 afdelingslæger, 4 reservelæger (2 klassificerede 

introduktionsstillinger og 2 hoveduddannelsesforløb), 1 oversygeplejerske, 6 dermatologiske sygeplejersker 

og 1 ledende lægesekretær, 6 lægesekretærer og 1 projektsekretær. 

 

Den ledende overlæge og den uddannelsesansvarlige overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens 

øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige 

uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et 

selvstændigt ansvar. 

 

Ambulatoriet varetager årligt ca. 22.000 dermatologiske konsultationer – og har nyligt etableret venerologisk 

konsultationsforløb 1 x ugentligt. 

I ambulatoriet modtages primært henviste patienter fra regionens dermatologiske speciallæger med fokus 

på deltagelse af uddannelseslæger for psoriasis, nævus, bindevævssygdomme, eksem, hudcancer, 
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organtransplanterede patienter, laserbehandling og landsdækkende funktion for patienter med 

hidrosadenitis. Afdelingen har desuden ansvar for regionens centrale sårvisitation administreret via den 

regionsdækkende elektroniske sårjournal. 

 

Derudover varetager afdelingen den fulde dermatologiske service for Færøerne med 8 årlige konsulentbesøg 

med 800 patient konsultationer fordelt på 32 arbejdsdage og daglig teledermatologisk service med i alt 

2.400 konsultationer årligt. 

 

Afdelingen har forskningsafsnit med aktiviteter vedrørende bl.a. eksem, psoriasis, hudcancer og 

hidrosadenit. 

 

Yderligere oplysninger kan hentes på afdelingernes hjemmesider: 

Gentofte: 

Afdeling for Allergi, Hud‐ og Kønssygdomme (gentoftehospital.dk) 

 

Bispebjerg: 

Velkommen til Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling (bispebjerghospital.dk) 

 

Roskilde: 

Dermatologisk Afdeling - Region Sjælland (regionsjaelland.dk) 

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og obligatoriske kurser: 

Introduktionsuddannelsen varer 1 år. Dette år skal give dig en bred indføring i specialet og være med til at 

kvalificere dit uddannelsesvalg. Introduktionsstillingen bruges også til at vurdere den uddannelsessøgendes 

egnethed i specialet og ved behov give karrierevejledning i retning af et andet speciale. 

Målbeskrivelsen i dermato-venerologi er opbygget omkring kernekompetencer (EPA’er - Entrustable 

Professional Activities). Knyttet til introduktionsstillingen er EPA for ”Patient der henvender sig på mistanke 

om seksuelt overført sygdom”, ”Patient med atopisk dermatitis” og ”Den professionelle dermatolog”.  

Det er vigtigt at udvise målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse og engagement i egen faglig 

udvikling ved tilegnelse af fagspecifik viden. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for 

sine mål og demonstrere, at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. 

Efter ansættelsen er gennemført, skal ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement” 

godkendes. Dette gøres af den uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen efter anmodning af den 

uddannelsessøgende på logbog.net. 

Under introduktionsstillingen afholdes et specialespecifikt kursus, ”Kursus i basal dermatologi”. Information 

om kurset findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-

speciallaeger/Specialespecifikke-kurser og på www.dds.nu/specialaegeuddannelsen/. 

I løbet af introduktionsstillingen skal det obligatoriske kursus ”pædagogik 2 (vejledning)” også gennemføres. 

Information om kurset findes på www.laegeuddannelsen.dk.  

https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Afdeling-for-Allergi-Hud%E2%80%90og-Koenssygdomme/Sider/default.aspx
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/dermato-venerologisk-afdeling/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/dermatologisk-afdeling/Sider/default.aspx
http://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
http://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
http://www.dds.nu/specialaegeuddannelsen/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
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Efter alle uddannelsens elementer, inklusive de planlagte kompetencevurderinger, er gennemført 

tilfredsstilende har den uddannelsessøgende gennemført første år af speciallægeuddannelsen og kan søge 

hoveduddannelsesstilling. 

 

Beskrivelse af læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder: 

Se målbeskrivelse i dermato-venerologi (Målbeskrivelser for de 39 lægespecialer - Sundhedsstyrelsen). 

 

Vejledning i den lægelige videreuddannelse: 

I løbet af enhver ansættelse skal der afholdes vejledningssamtaler imellem den uddannelsessøgende og 

hovedvejlederen. Der skal som minimum afholdes introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtale. 

Flere kan afholdes ved behov, ligesom den uddannelsessøgende overlæge kan medinddrages hvis det ønskes 

af uddannelsessøgende eller hovedvejleder. 

Alle læger ansat på afdelingen fungerer som daglige kliniske vejledere for den uddannelsessøgende i det 

daglige kliniske arbejde. 

Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at forberede sig til vejledningssamtalerne. Det er et fælles 

ansvar at samtalerne afholdes rettidigt. 

Ved vejledningssamtalerne skal den uddannelsessøgende tilbydes karrierevejledning efter behov.  

Under vejledningssamtalen skal den uddannelsessøgende og hovedvejleder i fællesskab udarbejde en 

uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er den individuelle konkretisering af målbeskrivelsen og 

uddannelsesprogrammet for den pågældende ansættelse. 

 

Oversigt over kompetenceopnåelsen: 

 
Dermatologisk afdeling - introduktionsstilling 
 

  
EPA A 
 

 
Patient der henvender sig på mistanke om seksuelt overført sygdom 

 
EPA B 
 

 
Patient med atopisk dermatitis 

 
EPA C 
 

 
Den professionelle dermatolog 
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Videre uddannelsesforløb 

Næste skridt på vejen til speciallægeanerkendelse er ansættelse i hoveduddannelsesstilling. Opslag til 

hoveduddannelse findes på www.videreuddannelsen.dk. Yderligere oplysninger om relevant 

sideuddannelse, ansøgning om hoveduddannelsesstilling og ansøgningsprocedure kan findes i den faglige 

profil for specialet som er tilgængelig på www.laegeuddannelsen.dk og www.dds.nu.  

 

Evaluering af den lægelige videreuddannelse: 

Efter din ansættelse skal uddannelsesstedet evalueres. Dette gøres på evaluer.dk. Det henstilles til den 

uddannelsessøgende, at det gøres inden ansættelses afsluttes. Dette er med henblik på, at evalueringen kan 

drøftes ved slutevalueringssamtalen. 

Evalueringerne offentliggøres anonymt på www.evaluer.dk . 

De enkelte afdelinger evalueres også ved inspektorbesøg. Rapporter fra inspektorbesøg kan ses på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside (http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-

videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter). 

 

Øvrige regler for den lægelige videreuddannelse: 

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst er fællessekretariat for Region Hovedstaden og 

Region Sjælland og beskæftiger sig med uddannelsesmæssige forhold relateret til speciallægeuddannelsen. 

På sekretariatets hjemmeside kan findes oplysninger om sekretariatet, speciallægeuddannelsen, 

obligatoriske kurser med mere relevant for speciallægeuddannelsen.  Se www.laegeuddannelsen.dk. 
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