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Dansk kirurgisk selskab 
 

Uddannelsesudvalgets medlemmer 2016:  
 
Randi Beier-Holgersen: Formand, postgraduat klinisk lektor Region øst 
 
Anders Husted: Postgraduat klinisk lektor Region nord 
 
Lars Borly:  Erstatter den postgraduat klinisk lektor Region Syd til denne stilling besættes. 
 
Christian Ross: Repræsentant Region øst  
 
Ken Ljungmann: Repræsentant Region Nord – fratræder 2017 
 
Nina Sass: Repræsentant Region Syd 
 
Kristin Julia Steinthorsdottir , repræsentant DKS 
 
Marianne Hyrup Eriksen: Repræsentant YDK. - sekretær 
 
 
Udvalget har afholdt 4 møder i uddannelsesudvalget 2017.  
 
Udvalget har arbejdet med følgende emner: 
  

 
Målbeskrivelsen af 2015. 
 
Målbeskrivelsen er nu implementeret.   
 
Kursister ansat fra september 2015 i hoveduddannelse vil skulle have deres uddannelse 
godkendt elektronisk. Udvalget har diskuteret i hvor høj grad de kirurgiske afdelinger har 
kunne implementere de fastsatte kompetencemål i de ny kompetencekort. Resultatet vil blive 
præsenteret på uddannelsessessionen ved årsmødet. Det er udvalget hensigt at evaluere dette 
årligt. 
 
Siden godkendelsen af målbeskrivelsen har udvalget fortsat arbejdet med at 
implementeringen af denne. Alle Regioner arbejder med implementering. Region Syd har dog 
en udfordring i at regionen ikke har en PUF-lektor aktuelt. 
 
Den kirurgiske profil 
 
Gennemførelsen af målbeskrivelsen medfører en revision af den kirurgiske profil samt en 
revision af de anførte kompetencevurderingsredskaber. Udvalget har specielt arbejdet med 



den kirurgiske profil. Forslag til en færdig profil – vurderingsmetode af HU-ansøgere 
præsenteres på årsmødet . 
 
 
De specialespecifikke kurser: 
 
 
Kursuslisten for 2018 blev lagt på SST hjemmeside under speciale specifikke kurser- kirurgi 
og færdighedskurser.  
 
Alle kursister er adviseret om deres kursusforløb for 2018 allerede nu og det burde derfor 
være muligt at sikre og planlægge, at de deltager i de obligatoriske kurser. 
 
Der er igen problemer med sene afbud til kurserne, hvilket giver unødigt besvær for 
kursussekretariatet og derudover giver en økonomisk udfordring specielt for de praktiske 
kurser. 
 
Specielt har udvalget diskuteret Endoskopikurset og dette skal erstattes af et kursus i 
Avanceret endoskopi. 
 
Søgning til specialet: 
 
Alle tre regioner har oplevet en tiltagende kvalificeret søgning til hoveduddannelsesforløbene. 
 
 
Randi Beier-Holgersen 
Formand for uddannelsesudvalget 


