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Hvad omfatter ”kompetence”? 

•Viden og færdigheder 

– evne til at udføre f. eks. praktiske færdigheder 

•Evne til at omsætte viden og færdigheder 

–det, som ”de facto” gøres i situationen  

•Personlige evner og holdninger  

•Evne til at udnytte personlige evner i praksis 
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Anvendes kompetencevurdering i praksis? 

Anvendes kompetencevurdering konsekvent?    

– 1/3 af de uddannelsesgivende  

– 1/4 af de uddannelsessøgende   

– flest KV  handler om medicinsk ekspert rollen 

– brug for struktureret KV frem for samtaler    
Rapport fra CEKU 2011 – region Hovedstaden, Søjnæs et al 2011 

 

”Vurderes kompetencer indenfor de 7 lægeroller ved den 
kompetencevurdering, der finder sted i afdelingen eller i almen 
praksis?” 

–33 % slet ikke/i ringe grad 

–55 % i nogen grad, høj grad, meget høj grad 

–11 % ved ikke 
Enqueten 2011, 2600 yngre læger  

 



Status og perspektivering – SST, 2012 
 

Hvordan sker læring og dermed kompetencevurdering? 
 

• Klinisk oplæring tager udgangspunkt i arbejdssituationer 
– ikke roller 

 

• Større vægt på arbejdsbaseret læring også af ”ikke 
medicinsk ekspert” roller 

 

• Kompetencevurdering driver læring 

 

• Kompetencevurdering og feedback er forbundne kar 
 

 



Udfordringerne fra Status og perspektivering  

• Den praktisk gennemførelse af kompetencevurdering  

– ”angivelse af KV metoder er ikke en sikkerhed for, at de 
anvendes konsekvent eller korrekt” 

– ”specialer, som har fået assistance af personer med 
viden/erfaring vedr. medicinsk uddannelse er længst” 

– ”manglende viden om KV og feedback hos vejledere og YL 
en væsentlig barriere” 

– ”indlejring af en proaktiv, positiv kompetencevurderings-
kultur er en forudsætning for at kan understøtte læring   

• Der er brug for en værktøjskasse 

• Der er brug for at fremme struktureret                    
anvendelse af KV i daglig praksis 
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Rapport 2012 - De 7 lægeroller  
anbefaling til specialerne omkring brug af rollerne  

• Beskriv kompetencer ud fra daglige 
arbejdsfunktioner således ..  

– At flere roller kan læres og kompetencevurderes i 
samme  arbejdssituation 

– At afdelingerne kan fremme læring og 
kompetenceudvikling i alle roller ved at sørge for at YL 
varetager de relevante arbejdsopgaver 

– At det giver mening, at definere EPA´s (Entrustable 
professional activities) = arbejdsopgaver, der kan 
varetages på selvstændigt niveau 

– At det giver mening at indføre Milestones, der 
monitorerer vigtige delmål på vejen til slutkompetence 



Arbejdsgruppens opgave 

• Udarbejde systematisk oversigt over 
kompetencevurderingsmetoder 

• Til brug for specialeselskaberne i udarbejdelse af 
målbeskrivelser 

• Anbefaling af metoder til vurdering af 
specifikke kompetencer 

• Velbeskrevne og validerede metoder om 
muligt 



En bred vifte af metoder 
 - ingen metode kan stå alene! 

Struktureret 

observation 
NOTTS 360˚ feedback 

Case-baseret 

diskussion 

Audit Struktureret 

vejledersamtale Generel 

vurdering 

Refleksive 

rapport Simulation 

Mini-Cex 

OSATS 

Kompetence

kort 



Formål med kompetencevurdering  

• Speciallægeanerkendelse opnås, når alle 
uddannelseselementer er vurderet og godkendt 
• Summativ 
 

• KV anvendes til at understøtte læring/udvikling  
• Formativ 

 

• KV erstatter en egentlig specialist eksamen 
 

 

Derfor skal KV skal foretages med høj kvalitet 
• validerede metoder 
• uddannede bedømmerne og yngre læger  
• rammer i den kliniske hverdag 

 



Trend i kompetencevurdering 

• Mere holistisk tankegang 

• Flere roller vurderes samtidigt 

• Lægerollerne nu defineret ud fra 
arbejdssituationer 

• KV foretages mens YL arbejder 

• Mening med KV 

– Flyvefærdighed, Kørekort, License to… EPA  



I rapporten beskrivelse af KV-
metoderne…. 

• Definition 

• Anvendelighed 

• Fordele & ulemper 

• Validitet 

• Pålidelighed 

• Gennemførlighed 

• Praktiske eksempler på anvendelse 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.um.dk/NR/rdonlyres/F9A840E1-65A1-4073-BCE9-7E6F7266FE7A/0/vaerktojskasse.jpg&imgrefurl=http://www.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Handelshindringer/HandelspolitiskVaerktoejskasse/&h=160&w=157&sz=8&tbnid=9uVA-hzWC_OiOM:&tbnh=92&tbnw=90&hl=da&start=3&prev=/images?q=v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse&svnum=10&hl=da&lr=


 

• Direkte observation 

– Struktur via skema / checkliste 

• OSATS, NOTSS/ANTS, Kompetencekort, Mini-Cex osv. 

 

• Helhedsvurderinger 

– Struktur via skema / checkliste 

• Generelle vurderinger (global skala), 360°’s feedback 

Rapportens opdeling af KV-metoder  



Opdeling af KV-metoder 
 

• Retrospektive metoder 

– Audit 

– Refleksive rapporter 

– Casebaseret diskussion 

 

 

• KV i forbindelse med anvendelse af simulation 



Hvorfor lige disse metoder? 

• Evidensbaserede / velundersøgte 

– Mange udviklet til brug i simulerede omgivelser 

– Ikke validerede i klinisk brug 

• Bedste praksis 

 

• Vægt på praktisk anvendelse  

– Skal kunne lade sig gøre i en klinisk hverdag! 

• Inspiration til videreudvikling og validering 

– Afsnit om skalaer, validering af metoder  



Appendiks 

• Bilag med eksempler på skemaer mm, der 
anvendes aktuelt 

 

– Bør kvalificeres og udbygges  

 



Hvordan i praksis? 
• Direkte observation 

– Vurdering af konsultation 

• Mini-CEX almen medicin 

– Vurdering af operativ teknik 

• OSATS 
 

• Retrospektiv 

– Refleksiv metode 

• Utilsigtet hændelse – kompetencekort anæstesi  
 

• Helhedsvurdering 

– 360˚´s feedback 

• Region Nord´s model for alle specialer 



Rapportens konklusioner 1 

Forudsætning for øget kvalitet i KV 

• Øget kendskab til metoderne 

• Øget forståelse af rollen som bedømmer 

– Due/høg perspektiv,  

– Hvad er ”det rette niveau”? 

– Konsekvenshavende (”kørekort”) 

• Øget viden om konstruktiv feedback 

• Øget fokus på formel uddannelse af nøglepersoner til 
brug for implementering af KV 

 



Rapportens konklusioner 2 

• Brug for udvikling af KV metoder 

– Design 

• gennemførligt inkl. tidsramme 

• anvendelig 

– Validering 

• I et hensigtsmæssigt omfang  

• Inkl. at metoden har effekt på  og katalyserer læring  

– Implementering 

• Fx bruge ”de gode eksempler”  

– Translationel forskning 

• Fra bænk til praksis 

 



Rapportens konklusioner 3 

• Uddannelseskulturen i afdelingen 
• Uddanne vejledere i at give konstruktiv feedback 

• Træne YL i at modtage og udnytte feedback effektivt 

• Forståelse af vigtighed af kvalitet i KV 

• Prioritering af uddannelse  

• Kontekst – en travl klinisk hverdag 
• Integration af KV i det daglige arbejde er essentiel 

• Fokus på det ledelsesmæssige ansvar  
• skabe rammerne 

• alle niveauer - afdelinger, hospital, region, 
specialeselskab, PKL osv.  



Kan KV gøres bedre? 

• Kompetencevurderingsredskaber  
• Har vi de rigtige, er antal OK? 

• KV metoder som kan anvendes uden et 
væsentligt tidsforbrug er at foretrække 

• Kan det gøres mere enkelt? 

• En formel uddannelse af vejlederne i at 
anvende metoderne (evt. specialespecifik) 

• Formativ versus summativ vurdering 

 

”KV er styrende for læring” 



Kompetenceprogression = ”value for money” 

SLOW tracks 

FAST tracks 

DRG 

Søvn 

Glæde 
Kvalitet 



Rapportens anvendelse i Nord 
- overvejelser til diskussion 

• Strategier 

– Fokus på specialer, der ikke så langt endnu versus ”alle-kald” 

– Samlet indsats i forhold til validering & forskning  
• Regionalt/nationalt 

– Skabe viden om effekten af den samlede palet af KV´ere 
fremfor viden om den enkelte metode 

– Sætte fokus på implementering af KV og feedback  
• Ledelsesstregen 

– DRRLV muligheder for at understøtte regionalt/nationalt 
samarbejde   

• Hvilken ”know-how” kan bringes på banen? 

– Eksperter med medicinske pædagogisk viden i region Nord 

– Resultater fra gennemført forskning udbredes/high-lightes 



 

 

Aktører - og ansvar i den lægelige videreuddannelse 

Daglig klinisk 
 vejleder 

UAO/AMU 

Ledende overlæge 

Cheflæge 

Postgraduat 
klinisk  
lektor 

Hovedvejleder/ 
tutorlæge 

Uddannelses- 
koordinerende  

yngre læge 

Den 
Uddannelsessøgende 

læge 

 
MEDU 

Professor mm 
 

UKO 

Lægelig Uddannelse 
VUS 

Færdigheds- 
træning/simulation 

Specialeselskaber 

Kurser…. 

 
Universiteterne 

 

Regionerne 

DRRLV 

Sundhedsstyrelsen 

DNRLV 



Videre forløb 

• Rapporten præsenteres på Nationale råd juni 
2013 

• Anbefalinger følges? 

 

• Implementeringsstrategi for 

– hvordan anvendes rapporten kan være med til at 
øge kvaliteten af kompetencevurdering i region 
Nord? 

 

 

 



Slut 

 



”Den pragmatiske tilgang til KV 
metoder” 

– Sovepude, hvis specialet ingen har og skal til at 
revidere målbeskrivelse  

– ”Stjæl og samarbejd med andre specialer og PKL”– 
”kom bare i gang” 

 



Specialernes brug af rollerne  

• Når kompetence beskrives ud fra eksempler, der relatere 
sig til daglige arbejdsfunktioner så tydeliggøres: 

– at flere roller kan læres og kompetencevurderes i 
samme  arbejdssituation 

– at uddannelsesmiljøerne kan tilgodese læring og 
kompetenceudvikling i forhold til rollerne ved allokering 
af relevante arbejdsopgaver 

– at det giver mening, at definere EPA´s (Entrustable 
professional activities) = arbejdsopgaver, der kan 
varetages på selvstændigt niveau 

– At det giver mening at indføre Milestones, der 
monitorerer vigtige delmål på vejen til slutkompetence. 


