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1. Indledning 
 
1 a. Specialet almen medicin 
 
Uddannelsen i almen medicin fører primært frem til et arbejde som alment praktiserende læge med 
aftale med Den Offentlige Sygesikring (”ydernummer”). Der er cirka 3600 alment praktiserende 
læger med ydernummer spredt ud over hele landet – der er dog mulighed for at dele et ydernummer, 
så reelt er der flere læger som arbejder som alment praktiserende læger. 
 
Dansk almen medicin har tilsluttet sig den nye europæiske definition af specialet (WONCA Europe, 
juni 2002). Her beskrives specialet og dets udøvere: 
 
Praktiserende læger er speciallæger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært 
ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem. De 
tager sig af den enkelte i forhold til dennes familie, lokalsamfund og kultur i respekt for den enkelte 
patients autonomi. De vedkender sig også deres professionelle ansvar overfor lokalsamfundet. 
De integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den 
behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, styrket af den viden og tillid, der opstår 
ved gentagne kontakter. 
Praktiserende læger  udøver deres professionelle rolle ved at fremme sundhed, forebygge 
sygdomme,  eller ved behandling, omsorg eller palliation. Dette sker direkte eller gennem andre 
personer  ud fra de sundhedsbehov og tilgængelige ressourcer der er i det samfund, de betjener, og 
de hjælper samtidig patienterne med adgang til disse ydelser i det omfang, det er nødvendigt.  
De skal tage ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af egne færdigheder,  personlige integritet 
og for de værdier som danner grundlaget for en effektiv og sikker omsorg. 
 
1 b. Uddannelsen i almen medicin 
 
Efter fuldført turnusuddannelse/klinisk basisuddannelse er speciallægeuddannelsen fra 2004 5-årig:  
½ års introduktionsstilling (I) og 4½ års hoveduddannelse (H).  
NB! For læger, som har gennemført klinisk basisuddannelse uden almen medicin er 
introduktionsstillingen 1 år. 
I bilag 1 findes en skematisk oversigt over uddannelsens opbygning. 
Den nye målbeskrivelse for uddannelsen i almen medicin findes i en elektronisk form på DSAM’s 
hjemmeside: www.dsam.dk (klik dig videre ind under uddannelse) og på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside: www.sst.dk. Målbeskrivelsen indeholder en nøjere beskrivelse af specialet og 
specialeuddannelsen – og oplister specifikt de kompetencer, som en uddannelsessøgende i almen 
medicin skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. I målbeskrivelsen findes 119 kompetencer i 
alt – af disse skal 8 være erhvervet ved afsluttet I-forløb, og de resterende 111 kompetencer skal 
erhverves i løbet af det 4½ års H-forløb. 
PS! Målbeskrivelsen findes også i i en trykt version – kan købes for 100 kr. incl. forsendelse fra 
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, tlf.: 3526 6785; fax 3526 04 15 og mail: mpl@mpl.dk. 
 
Forudsætninger for ansættelse i Hoveduddannelses-stilling i almen medicin:  

- gennemført Introduktionsstilling i almen medicin og dermed opnået målbeskrivelsens 8 I-
kompetencer 

- sikker i sit specialevalg 
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- tutorlægen (vedr. I-stillings-forløbet) har vurderet, at den pågældende læge er egnet til 
fortsat uddannelse i specialet almen medicin 

 
Formålet med ansættelse i H-stillingen er at den uddannelsessøgende læge erhverver alle 
målbeskrivelsens kompetencer, og at den uddannelsessøgende således efter gennemført 
uddannelsesforløb kan søge speciallægeanerkendelse i almen medicin. 
 
Kompetenceerhvervelsen sker gennem et formaliseret og planlagt uddannelsesforløb, der består af  
 

- 2 års ansættelse i almen praksis (2 x ½ år og 1 x 1 år i 2 forskellige praksis) 
- returdage til praksis under sygehusansættelserne 
- 2½ års ansættelse på sygehusafdelinger (5 kliniske specialer) 
- amtslige temadage for uddannelsessøgende i almen medicin 
- tværfaglige kurser i ledelse, administration og samarbejde 
- et forskningstræningsmodul 
- et 30 dage varende specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin 
- evt. fokuserede kliniske ophold på andre sygehusafdelinger eller hos speciallæger m.v. 
- evt. træning i færdighedslaboratorier 
- selvstudium 

 
1 c. Uddannelsen i almen medicin, Region Midtjylland – ØST. 
 
I Region Midtjylland/Øst (= den østlige del af det tidligere Århus Amt samt Horsens/Hedensted 
området) opslås 9 I-stillinger hver 3. måned og 6-7 H-stillinger hver 3. måned (1. februar, 1. maj, 1. 
august og 1. november). De samme ansættelsesterminer anvendes overalt i Region Midtjylland. 
Ansættelse i I-stilling sker udelukkende ud fra en skriftlig ansøgning. 
Ansættelse i H-stilling sker efter skriftlig ansøgning kombineret med en såkaldt ”MMI-procedure” 
hvor ansøgerne deltager i flere mini-interviews med et ansættelsesudvalg, der består af såvel 
uddannelseskoordinerende alment praktiserende læger, uddannelseskoordinerende 
uddannelseslæger i almen medicin, yngre læger-repræsentanter uden for specialet almen medicin og 
overlæger fra de forskellige hospitalsafdelinger. 
 
I Region Øst/Midtjylland er der ca. 440 alment praktiserende læger – en meget stor del af disse 
læger er godkendte som tutorlæger – eller arbejder i praksis, hvor én eller flere kolleger er 
godkendte som tutorlæger. Der er således ca. 110 godkendte tutorpraksis i området: dels solopraksis 
og dels fler-lægepraksis med op til 9 læger i praksis. 
 
Returdage:  i løbet af de 2½ års hospitalsansættelse arbejder den uddannelsessøgende i sin 
”stampraksis” 1 dag månedligt på såkaldte ”returdage”. Formålet med disse returdage til praksis er: 

- at den uddannelsessøgende vedligeholder og opretholder sin almenmedicinske 
referenceramme 

- at uddannelseslægen kan følge patientforløb i praksis 
- at den uddannelsessøgende vedligeholder kontakten til praksismiljøet 
- at den uddannelsessøgende får inspiration til at uddrage det praksisspecifikke af  

hospitalsansættelserne 
- at den uddannelsessøgende møder hovedvejlederen/mentor og har 

uddannelsesorienterede samtaler/mentor-sessioner med denne 
- at kunne drøfte projektet i forskningstræningsmodulet med tutorlægen 
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- at evt. få mulighed for at samle data mv. til projektet i forskningstræningsmodulet 
 
NB! Det er uhyre vigtigt, at den uddannelsessøgende læge af planlægningsmæssige grunde i god tid 
aftaler de konkrete datoer for disse returdage med såvel praksis om sygehusafdeling! 
NB! Fra 1. januar 2007 anvendes 1 af de månedlige returdage til en heldags-temadag – se nedenfor. 
Det vil sige, at den uddannelsessøgende i et halvårsforløb på en hospitalsafdeling har 5 returdage til 
sin stampraksis og desuden har en heldags-temadag sammen med sine kolleger. 
 
Temadage: i Region Midtjylland mødes alle specialeuddannelsessøgende i almen medicin til 
amtslige/regionale temadage – 1 hel dag pr. halvår. 
Desuden afholdes der pr. halvår 2 tema-eftermiddage (3 timer) for de læger, der på det 
pågældende tidspunkt har en ansættelse i almen praksis. 
 
Formålet med disse heldags-temadage/tema-eftermiddage er dobbelt: 
• uddannelse med fokus på det lokale samarbejde, de lokale samarbejdspartnere og 

samarbejdsrelationer 
• lokal netværksdannelse mellem de uddannelsessøgende. Netværksdannelsen er nyttig både i 

løbet af uddannelsen og efter fuldført uddannelse. 
 
Supervisionsgrupper: deltagelse i sådanne (fx Balint- metoden) planlægges i amtsligt regi.  
Dette finder typisk sted som kvarte / halve eftermiddage. Deltagelse i sådanne grupper planlægges  
p.t. til at skulle finde sted i praksisamanuensis, fase 3-tiden. 
 
www.praksis.dk er hjemmesiden for almen praksis i Region Midtjylland. Uddannelsessøgende i 
almen medicin har også adgang til hjemmesiden – og der er på hjemmesiden nyttige informationer 
og links for uddannelsessøgende samlet i et specielt punkt om ”Videreuddannelse”, her er det 
direkte link: 
https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=28796.596 
 
 
Uddannelseskoordinatorer i almen medicin i Region Midtjylland: 
 
1. DYNAMU – ”den yngre almen medicinske uddannelseskoordinator” er en yngre læge 
(uddannelsessøgende i almen medicin) ansat af  Region Midtjylland til at hjælpe med ved 
koordineringen af uddannelsen i almen medicin i regionen. 
 
2. Almenmedicinsk uddannelseskoordinatorer og  
3. PKL i almen medicin – almen medicinsk postgraduat klinisk lektor 
er praktiserende læger, der har til opgave at koordinere specialeuddannelsen i almen medicin i 
Region Midtjylland – både i relation til de uddannelsessøgende læger og de uddannelsesgivende 
praksis og afdelinger (spec. PKL’en). 
 
NB! Du finder kontaktoplysninger vedr. uddannelseskoordinatorerne på 
www.praksis.dk, som beskrevet ovenfor! 
 
1 d. Deltagelse i Lægevagten, Region Midtjylland. 
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Generelle forhold for uddannelseslægers vagtdeltagelse fremgår af dette udpluk af vagtinstruksen: 
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PS! Oplysningsskema og vagtchefoplysninger er tilgængelig via vores site på www.praksis.dk! 
 
 
2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsessteder 
 
H-stillingen består af ansættelser i såvel almen praksis som på sygehusafdelinger. 
Praksisansættelserne finder sted i lægepraksis med godkendt tutorlæge(r) og sygehusansættelserne 
finder sted i godkendte uddannelsesforløb på de pågældende afdelinger. 
Det amtslige videreuddannelsesråd har godkendt nærværende uddannelsesprogram. 
 
Ansættelserne finder sted i den nedenfor beskrevne rækkefølge: 
 
Ansæt-
telse nr. 
 

Speciale Praksis/afdeling Varighed 

1 Almen praksis Praksis A 
 

6 mdr. 

2 Psykiatri Regionspsykiatrien i Region 
Midtjylland, Horsens 

6 mdr. 

3 Intern Medicin Regionshospitalet Horsens, 
Medicinsk afd. 

12 mdr. 

4 Gynækologi/obstetrik Regionshospitalet Horsens, 
Gyn./Obs. afd. 

6 mdr. 

5 Pædiatri Pædiatrisk afdeling A, Århus 
Universitetshospital Skejby 
Sygehus 

6 mdr. 

6 Almen praksis Praksis A 6 mdr. 
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7 Almen praksis NB! Praksisnavn oplyses senere 

 
12 mdr. 

 
 
Præsentation af de forskellige ansættelsessteder 
 
2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet 
Tutorpraksis i fase 1, fase 2 og fase 3 samt de forskellige hospitalsafdelinger, som indgår i H-
stillingen præsenterer sig selv og uddannelsesvilkårene på Uddannelsesregionens hjemmeside – gå 
via dette link: 
 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/almen+medicin/uddannelsesprogrammer 
 
 
3.+ 4. + 5. Præsentation af kompetenceudvikling / læringsstrategier / 
evalueringsstrategier 
 
Dette afsnit er et udpluk af  målbeskrivelsen – her præsenteres i skematisk form de 112 H-
kompetencer – eller ”mål”, der skal erhverves i løbet af H-stillingen.  
NB! Alle 112 kompetencer skal således erhverves, førend H-stillingsforløbet kan godkendes. 
 
Det efterfølgende skema består af 4 kolonner: 
 
Mål Dette er det overordnede mål/kompetencen. Nummeret refererer til 

målets placering blandt de 119 mål i målbeskrivelsen. Det er endvidere i 
parentes anført inden for hvilken af de lægelige ”roller”, dette mål er 
placeret. (Vedr. de forskellige lægeroller: se målbeskrivelsen). 

 
Konkretisering Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere 

forståeligt og entydigt. Der kan også være tale om eksemplificeringer og 
delmål. 

 
Læringsstrategier Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves – se nedenfor. 
 
Evalueringsstrategier Beskriver hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet – se 

nedenfor. 
 
NB! Hvert enkelt af de 112 mål skal evalueres for sig – og en tilfredsstillende evaluering attesteres i 
den uddannelsessøgendes logbog (=checklisten i porteføljen). I porteføljen kan den 
uddannelsessøgende i øvrigt også løbende følge sin egen kompetenceudvikling med hensyn til de 
112 H-mål. 
 
NB! Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) – men ved 
flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere 
ansættelser. Sådanne del-mål noteres i porteføljen løbende – og indgår således ved den endelige 
godkendelse af det samlede mål (=kompetencen). 
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NB! Hvert ”praksis-mål” skal attesteres af den ansvarlige tutorlæge – eller af en anden speciallæge i 
almen medicin fra samme praksis. 
NB! Hvert ”sygehus-mål” skal attesteres af den eller de uddannelsesansvarlige læger på de 
forskellige afdelinger. 
 
Porteføljen er elektronisk og internet-baseret; – uddannelseslægen har password til sin egen 
portefølje. Dette password og manual til porteføljen fremskaffes ved stillingens tiltrædelse. 
Det er vigtigt fra starten at etablere gode vaner med at få skrevet i porteføljen regelmæssigt! 
De relevante tutorlæger og uddannelsesgivende læger på sygehusafdelinger tildeles ligeledes 
password til specifikke afsnit af den uddannelsessøgendes logbog – her attesteres de erhvervede 
kompetencer. 
 
 
Læsevejledning til skemaet: 
 
ad læringsstrategier: 
De anførte læringsstrategier skal opfattes som en helhed, og for at opnå det angivne mål skal alle 
læringsstrategier anvendes. 
 

”Varetagelse af praktisk arbejde” kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx 
konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af 
behandlingsforløb eller udredningsprogram.  
Det kan dog også være mere specielle opgaver i forbindelse med drift, administration eller 
kvalitets udvikling. 

 
”Portefølje” – der består af to dele: 
 
1. ”Den åbne portefølje ”  
er den åbne del af porteføljen (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme 
uddannelseslægens beskrivelse af  

- uddannelsesplan  
- uddannelsesstedet og en vurdering af dette  
- klinisk vejledning og supervision  
- klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb  
- læreprocesserne  

samt af  
- logbogen  
 

2. ”Læringssdagbogen/den private portefølje”  
er den del af porteføljen, der fungerer som læringsdagbog til uddannelseslægens personlige brug  
Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere  

- refleksion over patientforløb  
- refleksion over uddannelsesforløb  
- refleksion over læringsprocesser og deres betingelser i klinikken  
- evalueringsskema for uddannelsesforløb og uddannelsessted  
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”Refleksion over egen arbejdspraksis” 
betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i 
portefølje både løbende under uddannelsesforløbet og ved de formelle evalueringssamtaler 
 
”Observation af tutorlæges/vejleders arbejdspraksis” 
Er det begreb, der kommer tættet på mesterlæreprincippet – ”en-til-en vejledningen” og 
”demonstration under arbejdet” med henblik på at den uddannelsessøgende dernæst overtager 
arbejdsfunktionen med større og større selvstændighed 

  
”Selvstudium” 

 sker via læsning af relevant faglitteratur, fx lærebøger, tidsskrifter, internet  
 
 
ad evalueringsstrategier: 
Er der mellem to evalueringsstrategier anført ”og” skal begge metoder anvendes. 
 

”Vurdering af porteføljeoptegnelser”  
Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår 
optegnelserne i den åbne del af porteføljen.  

 
”Vejledersamtale” 
Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af 
den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en 
konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om 
begreber som ”compliance” og ”mestring”. Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan 
også være elementer fra porteføljen. 

 
”Struktureret kollegial bedømmelse” 
Ved læring i praksis (almen praksis og/eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes 
færdigheder og adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders 
vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige 
elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. 
Evalueringsmetoden kan omfatte:  
supervision af arbejdsopgaven med feedback 
direkte (tutor er ”flue på væggen”).  
 indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) 

ved tutor/vejleder 
observation af færdigheder og adfærd (uden feedback) – igen direkte eller indirekte. 

 
 
”Samlet vurdering” 
Er evaluering bestående af både struktureret kollegial bedømmelse, refleksion over egen 
arbejdspraksis, vurdering af  porteføljeoptegnelser og evt. vurdering af opgaver. 

 
 
5 a. Skema over H-stillingens 7 ansættelser og de tilhørende 112 H-kompetencer  
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5.1. Almen praksis, praksisamanuensis fase-1 stillingen 
  

 
Mål 
 

Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier 

# 11 
Kunne håndtere de 
forskellige 
kontaktformer i 
almen praksis 

 
Kunne gennemføre 
adækvat kommunikation 
indenfor de givne 
tidsrammer 
 
Specielt for sygebesøg: 
kunne håndtere den 
ændrede rollefordeling som 
følger af at konsultationen 
foregår i patientens hjem 
 
Specielt for  
telefonkonsultationer:  være 
bevidst om og i 
rådgivningen tage højde for 
de begrænsninger der ligger 
i telefon-samtalen. 
 
Specielt for lægevagt: 
kunne vise målrettethed i 
vurdering og behandling i 
den akutte tilstand under 
hensynstagen til adækvat  
kommunikation 
 
 

 
Udføre sygebesøg, og 
 
Deltage i lægevagt, og 
 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og  
 
Observation af 
tutorlæges 
arbejdspraksis, og 
 
Portefølje 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
eller 
 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 

#18 
Kunne anvende edb 
som arbejdsredskab 

 
Redegøre for edb-
sikkerhed, for eksempel 
backup og  antivirus  
 
Redegøre for muligheder 
for udlægning af 
information om egen 
praksis på internettet 
 
Kunne anvende relevante 
hjemmesider 
 
Kunne anvendelsen af 
journal, recept, 
henvisninger, tidsstyring, 

 
Selvstudium, og 
 
Uddrage information 
fra andres 
hjemmesider for 
praksis (IT baseret 
informationssøgning) 
samt formidling til 
tutorlæge og øvrige 
personale om fund, og 
 
Case-baseret-læring 
(specifikke 
patientrelaterede 
opgaver – 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
og  
 
Vejledersamtale 
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regnskab på ét edb-system 
for praksis 
 

eksempelvis 
vedrørende 
udlandsvaccinationer), 
og 
 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

# 21 
Kunne håndtere 
samarbejdet med 
sygehusvæsenet 
 

 
Kunne redegøre for 
sygehus-væsenets ydelser 
lokalt /nationalt 

 
Kunne indgå i eksisterende 
samarbejdsrelationer 
mellem praksis og 
sygehusvæsen 
 
Kunne redegøre for 
principperne for det 
samarbejde, der skal til for 
at opnå et godt 
patientforløb 
 
Kunne formulere en 
grundig problemorienteret 
henvisning og informere 
patienten om procedurer og 
forholdsregler 
 
Kunne reflektere over epi-
kriser og notater fra 
ambulante forløb og 
planlægge det videre 
patientforløb 

 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og  
 
Udformning af 
henvisninger, og  
 
Portefølje og 
 
Selvstudium, og 
 
Analyse af tre patient-
forløb 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
og 
 
Feedback ved 
praksispersonale og 
andre 
samarbejdspartnere 
 
og  
 
Vejledersamtale 
 
og 
 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 

# 22 
Kunne samarbejde 
med praktiserende 
speciallæger 
 

 
Redegøre for praktiserende 
speciallægers ydelser 
 
Kunne indgå i eksisterende 
samarbejdsrelationer 
mellem praksis og 
speciallægepraksis 
 
Kunne vurdere 
principperne for det 
samarbejde, der skal til for 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og 
 
Udformning af 
henvisninger, og 
 
Portefølje, og 
 
Selvstudium, og 
 
Analyse af tre 

 
Vejledersamtale 
 
og 
 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 
 
og 
 
Struktureret kollegial  
bedømmelse 
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at opnå et godt patient-
forløb. 

 
Kunne formulere en 
grundig problem-orienteret 
henvisning,  

og informere patienten om 
procedurer og 
forholdsregler 
 
Kunne reflektere over 
epikriser og notater fra 
ambulante forløb og 
planlægge det videre 
patientforløb 
 

patientforløb, og 
 
Fællesmøde mellem 
praktiserende 
speciallæger, 
uddannelses- og 
tutorlægerne om 
samarbejde 

 

# 28 
Kunne udføre  
sekundær profylakse 
 

 
Kunne vejlede om tobaks-
afvænning 
 
Kunne vejlede om 
alkoholafvænning 
 
Kunne lave basal 
kostvejledning 
 
Kunne vejlede om relevant 
motion 
 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og  
 
Selvstudium, og 
 
Portefølje  

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
og 
 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 

# 29 
Kunne anvende 
medicinsk 
pædagogiske 
principper i kontakt 
med og vejledning af 
patienter og 
pårørende 

 
Kunne anvende medicinsk 
pædagogiske principper i 
kontakt med og vejledning 
af patienter og pårørende 

 
Portefølje og  
 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og 
 
Observation af tutors 
arbejdspraksis 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
og  
 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 
 

# 35 
Kunne inddrage 
forskellige 
perspektiver i 
patientbehandlingen 
 

 
Kunne mestre skiftet 
mellem forskellige 
referencerammer 
 
I patientvaretagelsen kunne 
medinddrage begreber som: 
 
sygdomsoplevelse 
sygdomsadfærd 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og 
 
Selvstudium, og 
 
Portefølje 
 

 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 
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mestring   
netværk 
ressourcemobilisering 
motivering 
compliance 
 

# 107 
Kunne mestre 
almindelige 
undersøgelser og 
behandlinger 
 

 
Kunne  
• otoskopere 
• fjerne ørevoks 
• udføre strep-A-test 
• udføre tympanometri 
• fjerne fremmedlegeme  
kunne skabe rammer for en 

optimal 
undersøgelsessituation 

 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde, og 
 
Portefølje 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
 

# 108 
Kunne håndtere 
patienter med 
symptomer fra 
mundhulen 
 

 
Kunne behandle/visitere 
patienter med:  
 
tandproblemer 
kæbeledsgener 
aphter 
spytsten 
tunge- og 

slimhindeforandringer  
dårlig ånde 
mycotisk stomatit 
 
Erkende at systemiske 
sygdomme kan manifestere 
sig med symptomer fra 
mundhulen 
 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 109 
Kunne håndtere 
patienter med 
symptomer fra 
næsen 

 

 
Kunne behandle/visitere 
patienter med symptomer 
fra næsen:  
nysen 
flåd 
blødning 
stenose 
smerter 
snorken 
søvnapnø 
følger efter traumer 
sår 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
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# 110 
Kunne håndtere 
patienter med 
symptomer fra 
ørerne 

 
Kunne visitere og behandle 
patienter med  
• tinnitus 
• svimmelhed 
• smerter 
• nedsat hørelse 
• dræn i ørene 
 
Kunne informere om 
høreværn og hjælpemidler 
for nedsat hørelse 
 

 
Selvstudium, og 
 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
 

# 111 
Kunne håndtere 
patienter med 
symptomer fra hals 
og svælg 

 
Kunne behandle og visitere 
patienter med: 
 

• synkebesvær 
• smerter 
• hæshed 
• knuder 
• hævelser på halsen 
• hoste/kriller 

 
vejrtrækningsbesvær/stridor 
 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

# 112 
Kunne håndtere 
patienter med 
kroniske øjensyg-
domme 

 
Kunne behandle og visitere 
patienter med:  
• skelen 
• tørre øjne 
• gener fra 

øjenomgivelser 
• synsforstyrrelser 
• refraktionsanomalier 
langsomt progredierende 
synsnedsættelse 
 
Redegøre for at en række 
systemsygdomme kan 
debutere med 
øjensymptomer 
 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 
og 
 
Selvstudium 
 
og 
 
Portefølje  
 
 

 
Samlet vurdering 
 
og 
 
Vejledersamtale 

# 113 
Kunne håndtere 
synshæmmede 

 
Kunne rådgive om og 
formidle kontakt til  

 
Selvstudium, og 
 

 
Vurdering af 
porteføljeoptegnelser 



Uddannelsesprogram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin / Region Midtjylland 

16 

patienter med behov 
for hjælpefor-
anstaltninger for 
synshæmmede 
 

hjælpemiddelcentral/ 
socialforvaltning  
/Dansk Blindesamfund 
vedrørende hjælpemidler 
for synshandicappede. 
 

Varetagelse af 
praktisk arbejde, og 
 
Portefølje 
 

 
 

# 114 
Kunne udføre 
synstest og teste for 
farveblindhed 
 

 
Kunne udføre synstest til 
brug ved udfærdigelse af 
motor- og 
forsikringsattester 
 
Kunne teste for 
farveblindhed 
 

 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 
 
 

# 115 
Kunne håndtere 
patienter med akutte 
øjensymptomer 

 
Kunne behandle 
conjunctivale gener, 
fremmedlegemer og abrasio 
cornea. 
 
Kunne visitere alvorlige 
øjensygdomme;  
 
• iritis 
• glaucom 
• keratitis 
• andre infektioner 
• akutte retinalidelser 
• følger efter traumer 
 
 

 
Selvstudium  
 
og 
 
Varetagelse af 
praktisk arbejde 
 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse 

 
NB!!!! Her mangler ca. 60 sider med angivelse af hvor og hvordan de resterende H-
komptencer skal opnås – men da der skal ske en vis samordning af forholdene i 
Horsensområdet (det gamle Vejle Amt) og resten af Region Midtjylland afventer 
denne beskrivelse/opdeling nærmere forhandlinger den næste måneds tid!!! 
 
 
Supplerende under praksisamanuensis fase 3 ansættelsen: 
 
Supervisionsgrupper: deltagelse i sådanne (fx Balint- metoden) planlægges i amtsligt regi.  
Dette finder typisk sted som kvarte / halve eftermiddage. 
 
5 b. Teoretisk uddannelse 
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Det teoretiske uddannelseselement i H-stillingen fremgår af figuren med den skematiske opbygning 
af specialeuddannelsen i almen medicin.  Der er dels generelle kurser, det specialespecifikke 
teoretiske kursus og dels forskningstræningsmodulet. 
 
5 b.1. De generelle kurser i ledelse, administration og samarbejde 
 
I hoveduddannelsen til speciallæge indgår to obligatoriske generelle kurser: LAS 2 og LAS 3 (LAS 
1 gennemføres i I-stillingen). Såfremt du allerede har gennemført nedennævnte obligatoriske kurser 
som led i et tidligere påbegyndt hoveduddannelsesforløb, skal du dog ikke på kurserne igen! 
 
Kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS 2) 

I løbet af hoveduddannelsens 1. halvår gennemføres generelt kursus i ledelse, administration og 
samarbejde (LAS2). Kurset afholdes HR, Efter- og Videreuddannelse i Region Midtjylland. 
www.regionmidtjylland.dk og tilmelding sker via denne hjemmeside. 

Kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS 3) 
I sidste del af hoveduddannelsen gennemføres tredje modul af kursus i ledelse, administration og 
samarbejde (LAS 3). Kurset afholdes af Panum Instituttet for Sundhedsstyrelsen. Se www.sst.dk. 
  
Kurserne er obligatoriske, og godkendt kursus er en forudsætning for opnåelse af 
speciallægeanerkendelse efter 2003-ordningen. Vær opmærksom på, at der kun er én kursusplads 
pr. læge, og at tilmelding er bindende. Du opfordres til at drøfte tidspunkt med din arbejdsgiver 
inden tilmelding – og vær også opmærksom på, at kursustilmeldingen ikke kolliderer med dit 
specialespecifikke kursus. Som læge i hoveduddannelse har du ret til frihed med løn under kurserne.  
 
5 b.2. Specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin 
 
Placeringen af det specialespecifikke teoretiske kursus i almen medicin fremgår af figuren med den 
skematiske opbygning af specialeuddannelsen i almen medicin. Der undervises i alt i 30 dage – 
heraf er de 21 dage undervisning på det regionale kursussted (Specialeuddannelsen i almen medicin 
i Århus (for læger ansat i Region Nord), i Odense (for læger ansat i Region Syd) og i København 
(for læger ansat i Region Øst)). De resterende 9 dage var tiltænkt teoretisk undervisning organiseret 
amtsligt – men da amterne nedlægges 1.1.2007 og vi får en regional struktur, foregår disse 9 
dage også på det regionale kursussted (Specialeuddannelsen i almen medicin, Aarhus 
Universitet). 
 
For  en nøjere beskrivelse af indholdet på de enkelte kursusdage henvises til masterplanen for 
kurserne – kan ses på www.dsam.dk (fra december 2003).  
 
5 b.3. Forskningstræningsmodul 
 
Indholdet i dette modul er nøjere beskrevet i Målbeskrivelsen. Forskningstræningen består dels af et 
kursuselement og dels af et individuelt/gruppe-vis forløb, hvor et mindre forsknings- eller 
kvalitetsudviklingsprojekt gennemføres. Sluttelig skal dette projekt evalueres med henblik på 
godkendelse. 
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Forskningstræningsmodulet (godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region 
Nord) er udformet i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen 
Praksis, Aarhus Universitet. 
 
Forløbet strækker sig over i alt 20 dage (og ikke 12 uger som anført i Målbeskrivelsen!) – disse 20 
dage anvendes til: 
- et 3-dages grundkursus 
- 7 projekt-kursusdage incl. fremlægningsdag 
- 10 dage med selvstændigt projektarbejde 
 
Forløbet er placeret i slutningen af hospitalsstillingen (inden for de sidste 6-9 mdr.) og i 
praksisamanuensis fase 2-stillingen. Se figuren her: 
 

 
 
Rent praktisk er modulet koblet op på det specialespecifikke kursus i almen medicin således, at et 
kursushold på dette kursus også er sammen omkring forskningstræningsmodulet. 
 
Følgende kompetencer skal tilegnes via dette modul: 
 
# 37 
Med udgangspunkt i 
den kliniske hverdag 
kunne gennemføre 
et mindre projekt 

 
Kunne omsætte undren til 
konkret problem-formulering.  
Kunne undersøge om 
problemer kan løses på 
baggrund af eksisterende 
viden. 
 
Kunne formulere formål med 
et projekt på baggrund af et 
problem i samarbejde med 
tutor. 
 
Kunne angive de 
almindeligste videnskabelige 
metoder, deres styrker og 
svagheder og kunne vælge 
metode afhængig af formålet. 
 
Kunne angive principperne 
for udfærdigelsen af en 
protokol  og kunne 

 
Gennemførelse af eget 
projekt, og 
 
Vejledning ved tutor-
læge/vejleder, og 
 
Portefølje 

 
Vurdering af projekt 
 
og 
 
Refleksion over egen 
arbejdspraksis 
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gennemføre enten  et 
litteraturstudium eller et  
forsknings- 
/kvalitetsudviklingsprojekt 
under vejledning. 
 
Kunne angive principperne 
for og formålet med 
forskning, Medicinsk 
Teknologi Vurdering og 
kvalitetsudvikling.  
 
Kunne præsentere/formidle 
egne resultater og tage stilling 
til deres kliniske relevans.  
 

# 38 
Kunne angive 
forskellige praktiske 
og teoretiske 
forståelsesrammer, 
der kan medføre 
forskellige 
opfattelser af den 
kliniske virkelighed 

 
Angive forskellige praktiske 
og teoretiske 
forståelsesrammer (fx patient-
perspektivet contra læge-
perspektivet, bio-medicinsk, 
socio-kulturel, psykologisk, 
eksistentielle, patogenetisk, 
salutogenetisk) 

 
Angive at forskellige 
teoretiske forståelsesrammer 
er knyttet til forskellige 
videnskabelige metoder.  

 
Være bevidst om, at skift i 
teoretiske forståelsesrammer 
giver nye handlemuligheder i 
praksis. 

 
Erkende at viden er dynamisk 
– tids- og kontekstafhængig 
 

 
Udførelse af projekt, og 
 
Selvstudium, og 
 
Portefølje 

 
Vurdering af projekt 
 
og 
 
Refleksion over egen 
arbejdspraksis 

# 41 
Kunne opsøge, 
sortere og vurdere 
forskellige former 
for viden og 
integrere ny viden i 
egen klinisk praksis 

 
Kunne indhente og kritisk 
vurdere ny viden (egen og 
andres) på baggrund af 
forståelse for fejlkilder og 
begrænsninger 
 
Kunne anvende viden i egen 
praksis under kritisk 

 
Selvstudium, og 
 
Diskussion i 12 mands 
grupper 
(gruppediskussion), og 
 
Portefølje 

 
Vurdering af opgaver 
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hensyntagen til relevans og 
gyldighed 
 
Kunne anvende 
implementeringsstrategier og 
aktivt kunne iværksætte og 
fastholde forandringer i egen 
praksis 
 
Kunne etablere og 
vedligeholde system til 
opbevaring og genfinding af 
viden. 
 

 
 
6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet 

Med Sundhedsstyrelsens "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse" (januar 1998) 
er struktur, retningslinier og ansvarsfordeling fastsat for evaluering i den lægelige 
videreuddannelse, herunder H-stillingen i almen medicin. 

Evalueringssystemet er opbygget af et samtalesystem: introduktionssamtale, justeringssamtale og 
slutevalueringssamtale.  

Formålet med dette evalueringssystem er dobbelt:  
dels skal den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling følges – og dette kan evt. medføre 

justering af praksis’s/afdelingens uddannelsesindsats/justering af uddannelsesplanen (se 
beskrivelse af dette i Sundhedsstyrelsens vejledning) 

dels skal praksis’s/afdelingens uddannelsesindsats evalueres: H-lægen giver feedback til 
praksis/afdelingen med henblik på optimering af praksis’s/afdelingens uddannelsesfunktion. Der 
anvendes to standardiserede skemaer til dette formål (skema D og E). Det er vigtigt, at man fra 
amtslig side (herunder den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske 
lektor) kan følge kvaliteten i den lægelige videreuddannelse med henblik på fortsat optimering 
af uddannelsen – skema D og E er således vigtige værktøjer i dette arbejde.  

Skema D og E sendes til den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske 
lektor, og denne videresender skemaerne til det amtslige videreuddannelsesråd. 

Den almen medicinske uddannelseskoordinator / postgraduate kliniske lektor har ansvaret for 
opfølgning på disse evalueringer. 

7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
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Med Sundhedsstyrelsens "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse" (januar 1998) 
er struktur, retningslinier og ansvarsfordeling fastsat for vejledning i den lægelige 
videreuddannelse, herunder H-stillingen i almen medicin. 

Den overordnede vejledning finder sted i forbindelse med de ”tre samtaler” (introduktionssamtalen, 
justeringssamtalen og slutevalueringssamtalen) – disse samtaler finder sted ved de enkelte 
ansættelsers start, efter ca. 3 måneder og ved ansættelsernes afslutning.  

NB! Vejledningssamtalen ved ansættelsernes afslutning afsluttes med udfærdigelse og underskrift 
af ”skema CS”, og en forudsætning for dette, er at alle planlagte kompetencer er erhvervede. 

Mindst ligeså vigtig som disse formelle samtaler er den daglige vejledning, der finder sted i 
praksis/på afdelingen. Denne daglige vejledning er tidligere beskrevet i dette uddannelsesprogram, 
afsnit 2. 

Ansvaret for de formelle samtaler er placeret hos tutorlægen/vejlederen på afdelingen. Ansvaret for 
den daglige vejledning er placeret hos tutorlægen/de øvrige speciallæger i praksis – og hos alle 
uddannelsesgivende læger på afdelingen. 

H-lægen har naturligvis et medansvar for såvel de formelle tre samtaler som den daglige vejledning 
– både hvad angår form og indhold. 


