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Dansk kirurgisk selskab 
 

Uddannelsesudvalgets medlemmer 2018 - 2019:  
 
Randi Beier-Holgersen: Formand, postgraduat klinisk lektor Region øst 
 
Anders Husted: Postgraduat klinisk lektor Region Nord 
 
Jesper Durup: Postgraduat klinisk lektor Region Syd – tiltrådt i 2017 
 
Christian Ross: Repræsentant Region øst  
 
Metmet Öztoprak: Repræsentant Region Nord – tiltrådt i 2018 
 
Nina Sass: Repræsentant Region Syd 
 
K , repræsentant DKS ristin Julia Steinthorsdottir  
 
Marianne Hyrup Eriksen: Repræsentant YDK. - sekretær 
 
Udvalget har afholdt 3 møder i uddannelsesudvalget 2018 - 2019.   
 
Udvalget har arbejdet med følgende emner: 
  
Den kirurgiske profil 
 
Historie 
Gennemførelsen af målbeskrivelsen medførte 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 
præsenteredes på årsmødet  2017. 
Siden sidste årsmøde har udvalget færdiggjort den kirurgisk profil.  Den har været forevist de 
regionale uddannelsesråd og har ved sidste ansættelsesrunde været taget i brug i Region Øst. 
 
Derudover har udvalget diskuteret YDK´s kvalitative post-introvurderingsskema. Dette har 
ligeledes været taget i brug i region øst. 
 
Det sidste år. 
Udvalget har efterfølgende diskuteret den kirurgiske profil igen, idet man ved to 
ansættelsesrunder i region øst afprøvede profil samt post-introvurderingsskemaet. Man fandt 
ved begge ansættelsesrunder, at den kirurgiske profils kvantitative del var vanskelig at 
objektivisere. Den overordnede beslutning om fordelingen af de syv rollers fordeling i den 
kirurgiske profil er dog gældende og er nu revideret i henhold til SST´s skabelon for 
udarbejdelsen af specialets profil.  



 
Kursusrækken  
Kursuslisten for 2020 er lagt på SST hjemmeside under speciale specifikke kurser- kirurgi og 
færdighedskurser.  
 
Alle kursister er adviseret om deres kursusforløb for 2020 allerede nu og det burde derfor 
være muligt at sikre og planlægge, at de deltager i de obligatoriske kurser. 
 
Der er fortsat problemer med sene afbud til kurserne, hvilket giver unødigt besvær for 
kursussekretariatet og derudover giver en økonomisk udfordring specielt for de praktiske 
kurser. 
 
Merit vurdering for basale kurser hos kursister, der risikerer ikke at kunne nå at færdiggøre 
alle kurser, er blevet en mulighed for hovedkursuslederne/uddannelsessekretariatet efter 
forelæggelse af problemet for bestyrelsen for DKS.  
 
Logbog.net er nu ved helt at afløse selskabets portefølgebevis. Der er dog fortsat problemer 
med, at kursisterne for godkendt deres logbog som planlagt. Alle delkursusledere kan 
godkende kursister i logbogen.  Ved manglende kursusgodkendelse kan hovedkursuslederen 
godkende eventuelt manglende godkendte kurser ved den endelige godkendelse efter endt 
kursusprogram, idet sekretariatet løbende registrer kursusdeltagelsen.  
 
Udvalget er påbegyndt en revision af de teoretiske kurser. 
 
Endoskopikurset: 
Udvalget arbejder aktuelt med en ny type endoskopi -kurser, der i højere grad skal sikre at 
kommende speciallæger har den viden og de kompetencer man som speciallæge i kirurgi skal 
have. Kurset vil blive forelagt SST som et projekt, idet man budgettet endnu er usikkert.  
 
 
Inspektorer: 
 
Der er tilkommet nye inspektorer, hvilket bl a har flere fra uddannelsesudvalget været på 
kursus. 
 
Tilrettelæggelse af uddannelsessessionen ved årsmødet: 
 
Uddannelsesudvalget har ved flere møder diskuteret den kommende uddannelsessession. 
Man vil udbede sig forslag til emner til kommende sessioner. 
  
 
Søgning til specialet: 
 
Alle tre regioner har det sidste år oplevet en meget variabel søgning til hoveduddannelses-
forløbene. 
 
 



Randi Beier-Holgersen 
Formand for uddannelsesudvalget 


