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Indledning. 
Speciallægeuddannelsen indenfor specialet intern medicin: endokrinologi skal sikre at 
speciallægen besidder de relevante og sufficiente kompetencer, så vedkommende kan 
begå sig som speciallæge indenfor alle 7 lægerolle-områder. Speciallægen skal besidde 
kompetencer på specialistniveau, med viden, færdigheder og professionelle holdninger og 
adfærd, indenfor de endokriologiske specialområder, og indenfor andre medicinske 
områder, de fællesmedicinske kompetencer. Dette skal kvalificere speciallægen til at 
kunne håndtere den akutte medicinske patient med en eller flere intern medicinske lidelser 
initialt samt den evt. efterfølgende færdigbehandling af visse nærmere angivne tilstande 
eller den videre visitation til relevante speciale.  
Der er udarbejdet en mere detaljeret målbeskrivelse, hvor specialet beskrives nærmere, 
og der henvises hertil for videre baggrundsinformation. Målbeskrivelsen vil desuden 
beskrive de generelle vejledninger og regler for gennemførelse af 
speciallægeuddannelsen. 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er specialet kun repræsenteret på hospitalsafdelinger, 
ikke i speciallægepraksis. Der findes 2 højtspecialiserede afdelinger med 
landsdelsfunktion, endokrinologisk afsnit på Ålborg Sygehus og med.-endokrinologisk afd 
C (THG) og M (NBG) på Århus Sygehus. Herudover findes specialet repræsenteret med 
specialefunktion på de medicinske afdelinger på alle større regionshospitaler i regionen. 
 
Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse har det overordnede ansvar for 
speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord, støttet af det regionale 
videreuddannelsessekretariat, ”kontor for lægelig uddannelse”, samt den postgraduate 
kliniske lektor (PKL) indenfor specialet. Specialets PKL følger 
løbendespeciallægeuddannelsen på de involverede afdelinger, sammen med specialets 
regionale følgegruppe, der består af PKL samt uddannelsesansvarlig overlæge og en 
yngre læge for hver af de afdelinger, der er involveret i hoveduddannelsen. Denne gruppe 
støtter specialets PKL og mødes løbende. Man diskuterer alle forhold vedr. 
speciallægeuddannelsen, i forhold til konkrete udmøntninger, ændringer i præmisser samt 
reviderer uddannelsesprogrammer når dette er relevant og laver evt udviklingstiltag. 
 
Det Regionale råd og sekretariatet har ansvar for afvikling af de genrelle kurser, bortset 
fraa LAS3, som er Sundhedsstyrelsens ansvar. De specialespecifikke kurser arrangeres af 
Dansk endokrinologisk Selskab og Dansk Seskab for Intern medicin. Der henvises til 
specialets målbeskrivelse samt de to faglige selskabers hjemmeside vedrørende 
målbeskrivelse for de specialespecifikke kurser. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil 
altid kunne vejlede om disse kurser. 
 
Uddannelsesforløbet. 
I Videreuddannelsesregion Nord deltager følgende afdelinger i denne 
speciallægeuddannelse: 
Ålborg Sygehus, med.-endokrinologisk afdeling. 
Århus Sygehus, med.- endokrinologisk afdeling M (NBG, tidl. Århus Kommunehospital) og 
med-endokrinologisk afd C (THG, tidl. Århus Amtssygehus). 
Regionshospitalet Viborg, medicinsk afdeling. 
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Regionshospitalet Silkeborg, medicinsk afdeling. 
Regionshospitalet Randers, medicinsk afdeling. 
Regionshospitalet Herning, medicinsk afdeling. 
 
Ålborg og Århus deltager i blokforløb enten som universitetsafdeling med specialfunktion 
(SA) eller som regional afdeling med hovedfunktion (HA). I Århus indgår den ene afdeling 
med 21/2 år (den afd. der angives først i skema) og den anden med 1/2 års ansættelse i 
SA-opholdet. De fire afdelinger på regionshospitalerne deltager som HA. Alle blokke er 
sammensat, så en hoveduddannelsesstilling starter med ansættelse ved en HA (modul 1), 
herefter ansættelse på SA (modul 2), og til slut tilbage til den samme HA, som man 
startede ved (modul 3). I modul 1 fokuseres primært på erhvervelse af fællesmedicinske 
kompetencer, færdigheder og samtidig en indføring i specialet. Under modul 2 og 3, 
ændres vægtningen med stigende fokus på de endokrinologiske kompetencer samt 
løbende udvikling af holdnings- og adfærds kompetencer (se senere tabel over fordeling af 
kompetencer i de enkelte moduler). 
Det forventes at lægen i hele hoveduddannelsen har funktioner som stuegangsfunktion, 
vagtfunktion samt fast ambulatoriefunktion i endokrinologisk regi. I modul 2 vil fokus ligge 
på den endokrinologiske del af uddannelsen samt nogle af de fællesmedicinske 
kompetencer, idet læegn under denne ansættelse skal erhverve de specielle 
endokrinologiske kompetencer, dels fordi der ved den længere ansættelsesperiode er 
større mulighed for at se de sjældnere tilstande, dels fordi disse afdelinger har 
landsdelsfunktionen for disse tilstande. Samtidig fortsætter tilegnelsen af fællesmedicinske 
kompetencer. I modul 3 er lægen tilbage i den kendte HA, for der at træne og opnå 
erfaring og overblik indenfor de erhvervede fællesmedicinske og endokrinologiske 
fagkompetencer, samt modning indenfor ledelsemæssige og administrative kompetencer, 
som skal have særligt fokus i dette modul. 
 
Nedenstående tabel viser forløbet af den aktuelle hoveduddannelsesansættelse: 

Modul Ansættelsessted Ansættelses varighed 
Modul 1 (HA) Medicinsk afd., Regionshospitalet Viborg 12 måneder 
Modul 2 (SA) Endokrinologisk afd. C/M, 

Århus Sygehus 
36 måneder 

Modul 3 (HA) Medicinsk afd., Regionshospitalet Viborg 12 måneder 

 
 
Obligatoriske kurser. 
Der er i løbet af hoveduddannelsesforløbet flere obligatoriske kurser, der skal genemføres. 
Rækkefølgen af kurserne kan vælges i et vist omfang, men der er fastsat flg. deadlines for 
kursusgodkendelse: 
 

Modul 1: LAS 2 samt de fastsatte fællesmedicinske obligatoriske kurser (efter skema fra 
DSIM) skal gennemføres og godkendes. 
Modul 2: De fastsatte fællesmedicinske obligatoriske kurser (efter skema fra DSIM) og 3 af 
de 4 endokrinologiske obligatoriske kurser skal gennemføres og godkendes. 
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Modul 3: LAS 3 og det sidste af de endokrinologiske obligatoriske kurser skal 
gennemføres og godkendes. 

 
Beskrivelse af ansættelsesstederne i 
hoveduddannelsesforløbet 
 
Afdeling med hovedfunktion (Modul 1 og 3):  
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg. 
Afdeling generelt, samarbejdspartnere.  
Afdelingen modtager akutte og elektive patienter til indlæggelse eller i ambulant funktion. 
Afdelingen modtager ca. 13.300 patienter årligt, og har årligt ca 53.000 ambulante besøg. 
 
Afdelingen har ansat flere speciallæger i alle specialer. Der er hoveduddannelseslæger i nefrologi, 
med. gastroent.-hepatologi, endokrinologi, kardiologi, hæmatologi, onkologi, reumatologi og almen 
medicin, samt i klinisk fysiologi, samt flere introduktionsstillinger og basislægestillinger.  
 
Alle læger gennemgår fast introduktionprogram for hospitalet og afdelingen. Hospitalet har fælles 
generel introduktion, med tværfagligt hjertestopkursus, undervisning i EPJ og DRGkodning. 
Herefter introduceres lægen i afdelingen, hvor instrukser gennemgås, biblioteket introduceres, der 
er introduktion til forskning, EPJ, DRG og kvalitetssikring i afdelingen samt introduktion ved 
uddannelsesansvarlige overlæge. Der er desuden planlagt følgestuegang og følgevagt for alle. Alle 
nye deltager i 1-dags avanceret genoplivningsundervisning og teamtræning, med 
videogennemgang og debriefing. Første samtale med hovedvejleder er skemalagt. 
 
Medicinsk afdeling har ud over stor intern medicinsk funktion også subspecialiseret 
funktion med sengeafsnit/ ambulant funktion i flg. specialer: 
Nefrologi med stor dialyseafdeling 
Med. gastroenterologi og hepatologi 
Endokrinologi 
Infektionsmedicin 
Kardiologi med kard. lab med KAG-funktion og pacemakerimplantation 
Hæmatologi 
Lungemedicin 
Medicinsk onkologi 
 
Der er et stort akut modtageafsnit, hvor alle akutte patienter vurderes og viderevisiteres, med 
udskrivning af ca 60% af patienterne til opfølgning ambulant ved et af afdelingens ambulatorier 
eller egen læge. Akutte kardiologiske patienter modtages efter visitation oftes direkte på 
kardiologisk modtageenhed. Der arbejdes mod fælles akutmodtageafsnit på hospitalet, i første 
omgang medicinske og kirurgiske patienter. Medicinsk afdeling har mulighed for at anvende senge 
på patienthotellet. 
Bevidstløse patienter modtages på hospitalet akutstue, og der modtages desuden uvisiterede 
patienter på den medicinske skadestue. 
 
Der er tæt samarbejde med den reumatologiske afdeling, samt en del andre specialer på 
hospitalet som anæstesiologi, ortopædkirurgi, kirurgi med fokus på endokrinkirurgiske funktion, 
karkirurgi med sårcenter, øre-næse-hals afdeling, pædiatrisk afdeling, øjenklinik, billeddiagnostisk 
afdeling og klinisk fysiologisk afdeling, klinisk biokemisk afdeling og klinisk mikrobiologisk afdeling. 
Der er stor ergo-fysioterapi med varmtvandsbassin 
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Organisation af specialer og faglige funktioner 
Dagfunktion. 
Lægen i hoveduddannelse vil dels deltage i dagfunktion på sengeafsnittene, dels have fast 
ambulatoriefunktion. 
Sengeafsnit:I modul 1 vil lægen rotere mellem de forskellige fagspecialeteam, 3 måneder i hvert 
team. Herved vil læring indenfor de enkelte dele af den interne medicin kunne systematiseres. 
Lægen vil starte i eget fagteam som indføring i det endokrinologiske speciale, og herefter rotere. I 
dagfunktion vil der oftest være stuegang sammen med overlæge, og der vil herudover være 
diverse opgaver i teamet med nye patienter, procedurer og samtaler. Der vil desuden være 
administrative opgaver fast i teamet, opfølgning på prøvesvar fra udskrevne patienter, visitation af 
henvisninger sammen med speciallæge mm. Lægen vil få vejlederfunktion for yngre kollega. I 
modul 3 vil lægen udelukkende være tilknyttet det endokrinologiske team, og vil have flere ledelses 
og administrative opgaver ligesom vejlederopgaven vil prioriteres. 
 
Ambulatorier: I modul 1 vil lægen have fast tilknytning til endokrinologisk ambulatorium med fast 
ambulatorie hver anden uge alternerende med ambulatoriefunktion i det team lægen befinder sig. I 
ambulatoriet ses patienter til forundersøgelse, visiteret af specialets overlæger. Der lægges plan 
for videre udredning i samarbejde med disse. Desuden vil lægen have mulighed for at følge 
patientforløb med kroniske endokrinologiske patienter med lettere sygdom. I modul 3 har lægen 
fast ugentlig endokrinologisk ambulatorium, efter visitation modtages nye mere komplekse 
patienter samt opfølges på patienter i fast forløb. Der vil være mulighed for undervisning på 
patientskoler for diabetespatienter og osteoporosepatienter. Der vil desuden være administrative 
forpligtelser. 
 
Vagtfunktion 
Lægen i modul 1 vil arbejde som mellemvagt i starten og senere bagvagt og i modul 3 som 
bagvagt. Der er i afdelingen etableret et vagtteam, med udgangspunkt i det akutte modtageafsnit. 
Der er fra efteråret 2008 etableret fælles modtagelse for medicinske og kirurgiske patienter, der vil 
modtage ca. 35-40 akutte medicinske patienter per døgn. Der vil i modtageafsnittet altid være 
speciallæge tilstede på hverdag kl 8-18. Desuden vil der fra etablering af fælles akutte modtagelse 
være en forvagt, 1-2 mellemvagter, 2 bagvagter. Der vil være kardiologisk speciallæge i 
tilkaldevagt alle dage hele døgnet og tilstede i kardiologisk afsnit weekend-helligdage kl 8-14. Der 
vil desuden være nefrologisk speciallæge og intern medicinsk speciallæge i beredskabsvagt alle 
dage. Patienterne modtages af vagtholdet, primært forvagt og mellemvagt, der lægger plan og 
fælger op, superviseret af ældre læge. Bagvagten er ansvarlig for at vagtteamet fungerer, at 
opgaver er fordelt og at der opfølges prioriteret på opgaverne. Skal desuden være vejleder for 
yngre kolleger samt udføre evalueringer af deres vagtkompetencer.  
Der vil være tilsynsfunktion på egne sengeafsnit og hospitalets øvrige sengeafsnit. Der vil desuden 
være funktion i medicinsk skadestue og akutstue. Bagvagten er i vagttiden ansvarlig for afdelingen 
patienter, der er indlagt på intensivafdeling og observationsafsnit. 
Der henvises iøvrigt til afdelingens vagtinstruks, der udleveres ved ansættelsen. 
 
 
Supervision og vejledning 
Der fokuseres på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne.  
I dagtiden vil lægen blive superviseret af den/de speciallæger vedkommende arbejder sammen 
med, enten i sengeafsnit, hvor der oftes vil være speciallæge hele dagen, og der vil være både 
morgenkonference og middagskonference til diskussion af patienter og probemer med muligehd 
for vejledning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være rig mulighed for vejledning ved 
udførelse af procedurer. 
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I ambulatorierne vil der være speciallæge tilstede der kan vejlede. I mange ambulatorier, heraf i 
endokrinologisk ambulatorie, vil der være tid til fælleskonference med speciallæge om morgenen, 
hvor dagens patienter kan gennemgås. Sidst på dagen mødes lægerne igen, og evt diskussioner 
kan tages her. Der vil desuden være løbende mulighed for vejledning og supervision, samt 
løbende evalueringer. Afdelingen har videokamera, der muliggør optagelse af 
konsultationssamtaler med efterfølgende feedback fra vejleder. 
Vedr uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den uddannelsesansvarlige 
overlæge gennemgå de beskrevne uddannelsesplaner og justeringer heraf, og ofte deltage i 
feedback på 360 graders evalueringer.  
 
Konferencer, undervisning, kurser 
Faglige konferencer 
Morgenkonference medicinsk afdeling: Hver morgen afholdes samlet morgenkonference med 
alle tilstedeværende læger, hvor foregående vagtperiodes hændelser kan fremlægges og 
diskuteres, evt problemer fremlægges til løsning ved konference og de 1-2 mest 
spændende/krævende sygehistorier fremlægges til diskussion.     
Tavlemøde/morgenmøde stationære sengeafsnit: I alle sengeafsnit startes dagfunktionen med 
ca. 30 minutters tværfaglig konference om afsnittets patienter, og her fordeles de daglige opgaver, 
der måtte være ud over stuegang. Stuegangsgående læger deltager altid, og der vil altid være 
mindst een speciallæge tilstede. Herudover deltager en eller flere af teamets øvrige læger efter 
aftale og mulighed. 
Tavlemøde/morgenmøde akutte modtageafsnit: Dagfunktionen på modtageafsnittet starter med 
fælles møde, hvor patienterne gennemgås, der lægges foreløbig plan for visitering, og andre 
lægelige opgaver organiseres mellem tilstedeværende personaler. Der er her god mulighed for 
læring og supervision. 
Røntgenkonference: Gennemføres morgen på hverdage, med deltagelse af de læger der denne 
dag skal arbejde på det akutte modtageafsnit. Her har afgående vagthold mulighed for at få 
gennemgået/feedback på egne tolkninger af billedfund. 
Vagtkonference medicinsk afdeling: Alle dage kl 15 afholdes i modtageafsnittet konference med 
afgående og tilgående lægevagtteam samt speciallægen, mhpå debriefing og supervision samt 
opgavefordeling af vagtopgaver. Her er stor mulighed for supervision og feedback, samt aftale om 
læringsmuligheder og evaluering i løbet af vagten. 
Middagskonference: For at sikre krydspunkt for lægerne med dagfunktion i sengeafsnittene, hvor 
evt. problemer kan løses samlet og opståede problemer kan diskuteres, er der i alle sengeafsnit 
kort koneference kl 13. I nogle afsnit mødes stuegangslæger og sygeplejerkser alene, i andre 
afsnit mødes hele afsnittes personale. 
 
Undervisningsmøder 
Der afholdes dagligt (på hverdage) morgenundervisning af forskellig karakter: 
Mandag og torsdag: Ca 20 minutter, hvor hvert specialeteam på skift er ansvarlig for 1 uge, hvor 
yngre læger superviseret af teamets overlæger fremlægger case, revideret instruks, artikel eller 
lignenede for alle tilstedeværende læger, med mulighed for diskussion. Der er fast feedback fra 
vejleder efterflg. 
Tirsdag: Ca.  45 minutter, med administrativt møde, undervisning blandt yngre læger. 
Onsdag: Ca. 45 minutter. Hver anden uge er der staffmeeting for hele hospitalet, de andre uger 
undervisning i afdelingen, med program der indeholder større emner, gerne underviser fra 
speciallægegruppen, de ældre yngre læger eller eksterne inviterede undervisere. 
Fredag: Ca 45 minutter, undervisning ude i de enkelte fagteam, hvor man går ind i mere 
specialespecifikke emner eller praktiske emner i forhold til specialet.  
Akutundervisning med afd: Der afholdes marts og september een uges morgenundervisning i 
basismedicin, holdes af og for yngre læger. 
Der holdes oktober og marts rygestopundervisning og april og november underviser diætist ved 
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afdelingen i kostvejledning og ernæringsvurdering. 
 
Hospitalet har intern kursusprogram, der tilbydes for alle grupper af medarbejdere. Er en bred vifte 
af emner, inklusive undervisning i fx. Litteratursøgning, reference manager, brug af powerpoint 
mm. 
 
Herudover vil der være individuel mulighed for at søge økonomisk tilskud til deltagelse i eksterne 
kurser og kongresser, via ansøgning til ledende overlæge, på skema i afdelingen. 
 
Forskning 
Der er fokus på forskning i afdelingen, med ønske om at hjælpe alle, der ønsker det videre eller i 
gang med forskningsaktivitet. Der er flere forskningsgrupper i afdelingen, og et ph.d forum på 
hospitalet. Der er flere forskningsansvarlige overlæger i afdelingen, der gerne hjælper med enten 
at opstarte ny forskning eller få yngre læger der ønsker det, med i forskningsprojekt. 
 
Der er i forbindelse med introduktionen møde med forskningsansvarlig overlæge og 
forskningsansvarlig yngre læger, der orienterer nærmere om muligehderne i afdelingen, og der 
lægges plan med den enkelte. Ved udarbejdelse af uddannelsesplan vil forskningsønsker blive 
inddraget og plan for dette indskrevet. Her vil afvikling af forskningstræningsmodulet blive planlagt. 
Der henvises iøvrigt til forskningsberetning på hjemmesiden. 
 
 

Specialiseret afdeling (Modul 2): Medicinsk endokrinologisk 
afdeling C, Århus Sygehus, THG 
 
Afdeling generelt, samarbejdspartnere.  
Afdelingen varetager endokrinologiske (lands- og landsdelsfunktioner) og intern medicinske 
funktioner for et optageområde på ca 200.000 indbyggere. Det endokrinologiske speciale er 
centreret om den ambulante funktion med ca 20.000 ambulante besøg om året. I ambulatoriet 
findes klinikker for diabetes, thyreoideasygdomme, osteoporose, calciummetaboliske sygdomme, 
adipositas, polycystisk ovariesyndrom og multiple endokrine neoplasier. Klinikkerne omfatter såvel 
diagnostiske enheder (f.eks osteodensitometri og ultralyds- og finnålsdiagnostik af 
thyreoideasygdomme) som behandlingsenheder inklusiv patientskoler (diabetes-, adipositas-, 
osteoporoseskole). 
Der er et tæt formaliseret samarbejde med andre diagnostiske (nuklearmedicin, radiologi m.v.) og 
terapeutiske afdelinger (abdominalkirurgisk afdeling (behandling af fedme), endokrin kirurgisk 
afdeling (behandling af thyreoidea-, parathyreoidea- og binyresygdomme), gynækologiske- og 
dermatologiske afdelinger (hirsutisme), molekylærbiologiske afdelinger (arvelige endokrine 
cancere), øjenafdeling (diabetisk øjensygdom, thyreoidearelateret øjensygdom)). Der er desuden 
tæt samarbejde med fysio- og ergoterapi omkring behandling af osteoporosepatienter. 
 
 
Organisation af specialer og faglige funktioner 
Udover endokrinologiske specialefunktioner varetager afdelingen diagnostik og behandling af 
uspecifikke intern medicinske sygdomme for optageområdet. Der indlægges årligt mere end 4000 
patienter, hvoraf 90% er akutte. Der er til afdelingen knyttet et medicinsk visitationsafsnit, 2 
sengeafdelinger, intensive pladser og hotelsenge. En sædvanlig arbejdsdag er opdelt i morgen-, 
røntgen-, teamkonference, stuegang/ambulatoriefunktion, middagskonference, 
eftermiddagsuddannelse samt varetagelse af vagtforpligtelser. 
Til afdelingen er knyttet et endokrinologisk ambulatorium på Odder Sygehus. 
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Vagtfunktion 
Læge i modul 1 vil arbejde som mellemvagt eller bagvagt og læge i modul 2 og 3 altid som 
bagvagt. 
Vagtforpligtelsen varetages af for- og bagvagt. Forvagten går i 2-skiftet tilstedeværelsesvagt med 
dagvagt kl 8-18 og aften-nattevagt kl 15-9. Bagvagten er i tilstedeværelse dag og aften med 
efterfølgende rådighed fra bolig. 
 
Supervision og vejledning 
Afdelingen deltager i studenterundervisning på alle niveauer og har postgraduate 
uddannelsesforløb for basislæger, introduktionslæger, uddannelsessøgende i almen praksis, 
hoveduddannelsesforløb til intern medicin: endokrinologi (højt specialiseret enhed) og intern 
medicin: kardiologi (funktionsbærende enhed). 
Hver uddannelsessøgende får tildelt en hovedvejleder før ansættelse. Indenfor de første 2 uger 
afholdes introsamtale. Her lægges plan for indsatsområder (uddannelsesplan). Den 
uddannelsessøgende og hovedvejleder har ansvaret for, at uddannelsesplanen gennemføres. Ved 
særlige problemer involveres den uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Konferencer, undervisning, kurser 
Arbejdet er organiseret med morgen-, røntgen-, team- og middagskonference. Der er formaliseret 
undervisning onsdag morgen, hvor udefra kommende foredragsholdere fortæller om relevante 
emner. Onsdag eftermiddag underviser afdelingens reservelæger. Afdelingens overlæger 
arrangerer en halvårlig uddannelsesdag for samtlige læger. 
 
Forskning 
Til afdelingen er knyttet et forskningsafsnit med forskning indenfor diabetes, calciummetaboliske 
lidelser, osteoporose og adipositas. Flere af afdelingens overlæger oppebærer professorater ved 
Århus Universitet. 
 
Specialiseret afdeling (Modul 2): MEDICINSK-
ENDOKRINOLOGISK AFDELING M, Århus Sygehus, NBG  
 
Afdeling generelt, samarbejdspartnere.  
Medicinsk afdeling M er en intern medicinsk afdeling med speciale i medicinsk endokrinologi. I et 
samarbejde med andre medicinske afdelinger under Århus Universitetshospital modtager vi 
patienter fra lokalområdet med et bredt udsnit af intern medicinske sygdomme. Afdelingen har 
landsdelsfunktion inden for specialet medicinsk endokrinologi, hvorfor vi også modtager patienter 
med endokrinologiske lidelser fra andre regioner.  
 
Afdelingen består af følgende underafdelinger: 
Medicinsk visitationsafsnit (MVA): 
Med ganske få undtagelser bliver alle akutte medicinske patienter indlagt i MVA. Fra MVA bliver 
patienterne enten udskrevet eller viderevisiteret til indlæggelse i relevant stamafdeling.  
Arbejdet i MVA er præget af tæt supervision samt et tæt personligt samarbejde med læger fra 
andre specialer (Hepato-gastroenterologisk afdeling V, Lungemedicinsk afdeling B, Reumatologisk 
afdeling U og Infektionsmedicinsk afdeling Q). MVA er døgnet rundt bemandet med speciallæger i 
tilstedeværelsesvagt. 
Medicinsk Afsnit M2 og M3: 
Begge afdelinger er brede intern-medicinske afdelinger, herudover ligger der på M3 patienter med 
fremskredne diabetiske senkomplikationer, herunder sår, mens der på M2 ligger patienter med 
hypofyse-binyrelidelser. Fem senge på M2 indgår i et afsnit med apopleksi-patienter, der 
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behandles af et apopleksiteam bestående af læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt 
talepædagoger. 
M Ambulatorium: 
Til afdelingen er knyttet en betydelig ambulant funktion. Ambulatoriet er opdelt efter diagnoser i 
spor med diabetes, thyreoideasygdomme og neuroendokrinologiske sygdomme og har desuden et 
forundersøgelses- og efterbehandlingsambulatorium for intern medicinske sygdomme. 
Afsnit M1 (”dagshospital”).  
Denne afdeling ligger i forlængelse af Medicinsk Ambulatorium og tilbyder læge- og sygeplejerske 
kontakt i forbindelse med kortere intensive udredninger af intern medicinske og endokrinologiske 
patienter, lægekonsultationer, sygepleje-konsultationer samt konsultationer hos diætister og 
fodterapeuter.  
 
Afdeling M varetager størstedelen af endokrinologien med specielt fokus på diabetes, thyreoidea, 
hypofyse og binyre. De endokrinologiske patienter behandles primært i ambulatoriet samt i 
Medicinsk dagklinik. I Center for den Diabetiske Fod er der fællesambulatorium en gang pr uge 
med deltagelse af diabetolog, ortopædkirurg, sårsygeplejerske og fodterapeut. Tilsvarende er der 
et nært samarbejde med Gynækologisk-obstetrisk afdeling med fællesambulatorium en gang om 
ugen (Gravide m. diabetes og andre endokrine lidelser). Afdelingen har et endvidere et tæt klinisk 
formaliseret samarbejde med: Neurokirurgisk afdeling (Fællesambulatorium en gang pr uge (bl.a. 
ptt m hypofyseadenomer)), Nefrologisk afdeling C Skejby Sygehus, (Fællesambulatorium en gang 
pr måned, diabetisk nefropathi). Øre-næse-hals afdelingen (Fællesambulatorium en gang pr 
måned (struma ptt, Cancer thyroidea m.fl.)). Øjenafdelingen (Fælleskonference en gang pr måned 
(diabetisk retinopathi, thyroidea associeret ofthalmopathi)). På de månedlige fælleskonferencer 
med Nuklearmedicinsk afdeling gennemgås thyroideascintigrafier, 
ventilations/perfusionsscintigrafier, MIBG, PET samt octreotid- og cholesterolscintigrafier m.fl. 
Endvidere afholdes hvert kvartal tværfaglige hypofyse konferencer med deltagelse af 
neurokirurger, onkologer, endokrinologer, neuropatologer og neuroradiologer  
 
Organisation af specialer og faglige funktioner 
Den uddannelsessøgende inden for Intern medicin:endokrinologi skal under supervision varetage 
udredning og behandling af endokrinologiske patienter i stamafdeling, ambulatorium, dagafsnit 
samt deltage aktivt i ovenstående konferencer og fællesambulatorier. Lægen vil have eget 
ambulatorium. 
 
Vagtfunktion 
Læge i modul 2 vil have funktion som bagvagt. 
Afdelingens vagtstruktur har 4 lag:  
Forvagt (FV) med tilstedeværelse på sygehuset alle døgnets timer,  
Skadestuebagvagt (SK-BV) med tilstedeværelse på sygehuset i aften og nattetimer. 
MVA-bagvagt (MVA-BV) med tilstedeværelse på MVA i aften og nattetimer 
M-bagvagt (M-BV) med tilstedeværelse på sygehuset i dag- og aftentimerne og med tilkaldevagt 
om natten.  
 
Supervision og vejledning 
Før tiltrædelse udsendes introduktionsmateriale, uddannelsesprogram, arbejdsplan samt navn på 
vejleder. Der fokuseres på udarbejdelse af meningsfulde, konkrete og realistiske 
uddannelsesplaner for den enkelte, med løbende afholdelse af vejledersamtaler til opfølgning af 
om planerne følges eller skal justeres, således at lægen ved endt ansættelse som minimum har 
opnået de beskrevne kompetencer, men gerne kommet videre efter ønske og behov. Vejleder 
sikrer også at der gennemføres introduktions-, evaluerings-, og slutsamtaler indenfor de angivne 
tidsrammer og at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for læge i samarbejde med denne. 
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Endelig gennemfører vejleder løbende supervision af uddannelsesforløbet gennem det daglige 
samarbejde 
Lægen skal i modul 2 videreudvikle evnen til selvstændigt arbejde også med hensyn til mere 
specielle endokrinologiske problemstillinger. Der er imidlertid altid umiddelbar mulighed for 
konferering med mere erfarne kolleger. Uddannelse på afdelingen foregår hovedsageligt gennem 
det kliniske arbejde. Afdelingens indtag af endokrinologiske speciale patienter samt intern-
medicinske patienter sikrer at den uddannelsessøgende læge eksponeres for et bredt spektrum af 
sygdomsbilleder i løbet af sin ansættelse. 
 
Konferencer, undervisning, kurser 
Dagtidsarbejdet er organiseret med morgenkonference (kl 8.30) efterfulgt af teamkonference, 
stuegang, røntgenkonference (kl 12.45), og middagskonference (kl 13.00). Behandlingen af 
patienter er organiseret i teams. Der afvikles løbende tværfaglig undervisning indenfor intern 
medicinske-endokrinologiske emner. 
Der er formaliseret klinisk undervisning en gang ugentligt (kliniske onsdagsmøder kl 8.40 -9.15) 
samt videnskabeligt møde en gang pr uge (torsdagsmøde kl 14.15-15.00). Den 
uddannelsessøgende skal under opholdet forestå fremlæggelse ved begge konferencer. Endvidere 
fremlægges hver morgen korte kliniske cases. 
De fastsatte fællesmedicinske obligatoriske kurser (efter skema fra DSIM) og 3 af de 4 
endokrinologiske obligatoriske kurser skal gennemføres og godkendes. Læge i modul 2 vil 
endvidere efter ansøgning kunne deltage i relevante kurser og kongresser. 
 
Forskning 
Afdelingen har lang tradition for udvikling og forskning på højt internationalt niveau, med en årlig 
videnskabelig produktion på omkring 100 artikler. Der er til afdelingen knyttet 10-15 ph.d. 
studerende. I tilknytning til afdelingen er et klinisk forskningsafsnit (KFA) og et 
Forskningslaboratorium der har et tæt samarbejde. 
 
 

Kompetenceudvikling - fra målbeskrivelse til uddannelses-
program og uddannelsesplan. 
Under den endokrinologiske hoveduddannelse skal der ske en løbende 
kompetenceudvikling, hvor fællesmedicinske og endokrinologiske mål opnås i en fælles 
forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer tillægges med stigende kompleksitet 
indtil den endelige speciallægekompetence opnås.  
 
Det er den yngre læges ansvar at sørge for at der sker en jævn fortløbende 
kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af et 
modul. Det er afdelingens ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne 
læringsmetoder) og rammer for denne kompetenceerhvervelse samt 
uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge ).  
 
Det er ligeledes første afdeling’s ansvar at udlevere en mappe med specialets samlede 
portefølje til lægen, inklusive alle bilag (målbeskrivelse og uddannelsesprogram). Denne 
portefølje skal lægen anvende og medbringe under hele hoveduddannelsesforløbet, ved 
vejledningssamtaler, til løbende faglig udvikling og løbende evalueringer, til indsamling af 
det materiale og den dokumentation, der skal anvendes ved ansøgning om 
sepciallægeanerkendelse. Heri findes alle skemaer til vejledning og evalueringer, der er 
nævnt i dette program. 
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For at sikre en løbende kompetenceudvikling gennem hele hoveduddannelsen gælder 
følgende tids- og antalsfordeling for erhvervelse af kompetencemål fra målbeskrivelsen 
under de enkelte ansættelsesmoduler i hoveduddannelsen i Videreuddannelsesregion 
Nord. Lægen kan ikke fortsætte til næstfølgende stillingsmodul før alle de angivne 
kompetencemål for det aktuelle modul er erhvervet (dokumenteret), med mindre andet 
aftales. Der er i fastsættelsen taget hensyn til at der i slutningen af uddannelsesforløbet 
skal trænes erfaring i erhvervede kompetencer og derfor er antallet af kompetencer lavere 
i slutningen. 
 
Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet under 
hver modulansættelse. Det er altid muligt at gå videre med erhvervelse af andre 
kompetencer angivet under senere moduler, idet fordelingen angiver hvornår 
kompetencen senest skal være opnået. 
Derfor skal der ved udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan for 
modulansættelsen, ved introduktionssamtalen, laves aftale om hvilke kompetencer lægen 
skal og kan opnå under den aktuelle modulansættelse. Valg af ikke-obligatoriske mål kan 
evt. revideres ved justeringssamtalerne, erhvervelse af de obligatoriske kompetencer 
ligger fast. 
 
Stillingstype A (1+3+1år) Modul 1- HA Modul 2 - SA Modul 3 - HA  
Stillings tidsfordeling 20 % 60 % 20 %  
Kompetencenumre, 
angivelse af hvor 
kompetencen senest 
skal evalueres og 
godkendes 

E4, E15, S1, 
S4, S7, S9, 
S11, S12, S18 

*E2, E3, E6, *E7, 
E8, E9, E10, 
E11, E12, E13, 
E14, E15, F9, 
F10, F11, F14, 
S2, S3, S6, S8, 
S10, S13, S14, 
S15, S16, S17 

E1, *E2, E5, 
*E7, E15, F1, 
F2, F3, F4, F5, 
F6, F7, F8, 
F15, F16, F17, 
F18, F19, S5 

 

Samlede antal 
kompetenceevalueringer 

9 (17 %) 26 (48 %) 19 (35 %) 54(100%) 

Antal endokrinologiske 
kompetenceevalueringer 

2 (11 %) 12 (63 %) 5 (26 %) 19(100%) 

Antal fællesmedicinske 
kompetenceevalueringer 

7 (20 %) 14 (40 %) 14 (40 %) 35(100%) 

 
Ovenstående tabel angiver baggrunden for kompetencefordeling, tallene i parentes 
angiver proventvis fordeling på de enkelte moduler. Uddannelsesprogrammet er ens for 
alle hoveduddannelsesblokke i Region Nord, vedrørende hvilke kompetencer der skal 
opnås i de enkelte stillingsmoduler og hvilke lærings- og evalueringmetoder der skal 
anvendes, samt hvornår de enkelte obligatoriske kurser skal være gennemført og 
godkendt.  
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Kompetenceliste 
 

MODUL 1 
Nr. Mål Metode til evaluering 
E4 Osteoporose: vurdere udredningsprogram samt plan 

for behandling og kontrol, inklusiv information af 
patienten. 

Struktureret observation i 
klinikken, i henhold til skema E 4 

E15 Professionel: viser evne til vurdering af egen kunnen 
og behov for yderligere læring, viser evne til at kunne 
erhverve medicinske ekspertkompetencer, viser evne til 
sprogligt, kulturelt og personligt at udvise professionel 
lægelig adfærd. 

Samlet porteføljevurdering efter 
hvert modul, i henhold til skema 
E 15 -1, 2, 3. 

F12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer 
(kompetencedelmål Sx, se nedenfor) herunder kunne 
afgøre om patienten skal henvises til andet speciale 
eller ej.  

Godkendte evalueringsskemaer 
(S1-18) samt godkendte kurser: 

• Psykiatri og neurologi for intern 
medicinere 

• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv terapi 
• Onkologi for intern medicinere 
• Rationel klinisk beslutningsteori 

S1     Brystsmerter Vejledning og skema i portefølje 

S4     Ødemer Vejledning og skema i portefølje 

S7     Anæmi Vejledning og skema i portefølje 

S9     Abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser Vejledning og skema i portefølje 

S11   Nyrefunktionspåvirkning Vejledning og skema i portefølje 

S12   Leversygdom Vejledning og skema i portefølje 

S18   Det abnorme blodbillede Vejledning og skema i portefølje 

MODUL 2 
*E2 T2DM: gennemføre visitation, behandling og kontrol af 

patienten med T2DM, med henblik på glykæmisk 
kontrol samt forebyggelse, opsporing og behandling af 
senkomplikationer, herunder samarbejde internt og 
eksternt om det kroniske forløb. 

Struktureret observation i 
klinikken, i henhold til skema E2. 
*Inden slut på modul 2 skal 3 
af de krævede 5 forløb være 
godkendt 

*E7 Thyreoidealidelser: redegøre for diagnostik, 
behandling og kontrol samt information af patienten. 

Struktureret observation i 
klinikken, i henhold til skema E 7 
*Inden slut på modul 2 skal 3 
af de krævede 5 forløb være 
godkendt 

E3 Adipositas: redegøre for livsstilsfaktorers betydning, 
komplikationer, medicinske og kirurgiske 
behandlingsmuligheder samt information af patienten 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 3 
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E6 Hypokalkæmi/osteomalaci/hypoparathyreoidisme: 
redegøre for diagnostik, behandling og kontrol samt 
information af patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 6 

E8 TAO: redegøre for diagnostik, behandlingsmuligheder 
og kontrol samt information af patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 8 

E9 Hypofysetumor/insufficiens: redegøre for diagnostik, 
medicinsk og kirurgisk behandling, kontrol og 
information af patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 9 

E10 Hyperprolactinæmi: redegøre for diagnostik, 
behandling og kontrol samt information af patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 10 

E11 Binyretumor: redegøre for diagnostik, behandling og 
kontrol samt information af patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 11 

E12 Binyrebarkinsufficiens: diagnosticere, behandle og 
kontrollere patienter med akut eller kronisk insufficiens 
samt informere patient om prognose og forholdsregler 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 12 

E13 Hirsutisme: redegøre for initial diagnostik, herunder 
differentialdiagnoser, samt opstille plan for behandling 
og kontrol og informere patienten. 

Oplæg fra læringsdagbog 
efterfulgt af struktureret 
interview eller mundtlig 
fremlæggelse, i henhold til 
skema E 13 

E14 Leder-administrator, akademiker: deltager aktivt i 
opgaver relateret til organisering og ressourceforbrug, 
retlige og etiske problemstillinger samt egen faglig 
udvikling, vejledning af læger under 
speciallægeuddannelse, afdelingens forskning og 
udvikling. 

360 graders evaluering, i 
henhold til skema E 14 

E15 Professionel: viser evne til vurdering af egen kunnen 
og behov for yderligere læring, viser evne til at kunne 
erhverve medicinske ekspertkompetencer, viser evne til 
sprogligt, kulturelt og personligt at udvise professionel 
lægelig adfærd. 

Samlet porteføljevurdering efter 
hvert modul, i henhold til skema 
E 15 -1, 2, 3. 

F9 Identificere faglige problemstillinger som kræver 
fremlæggelse på afdelingskonference  

Godkendt evaluerings-skema 
(skema i portefølje) samt  
Godkendt kursus: Rationel 
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klinisk beslutningsteori 
F10 Identificere faglige problemstillinger som kræver 

kvalitetssikring, herunder gældende retningslinier og 
videnskabelig evidens 

EBM-opgave (skema i 
portefølje) samt 
Godkendt forskningstræning 

F11 

Analysere og vurdere ordineret farmakoterapi og handle 
på det. 

Godkendt evaluerings-skema 
(skema i portefølje) samt  
godkendt kursus: Rationel 
farmakoterapi og medikamentel 
iatrogenese 
 

F12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer 
(kompetencedelmål Sx, se nedenfor) herunder kunne 
afgøre om patienten skal henvises til andet speciale 
eller ej. 

Godkendte evalueringsskemaer 
samt godkendte kurser:  

• Psykiatri og neurologi for intern 
medicinere 

• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv terapi 
• Onkologi for intern medicinere 
• Rationel klinisk beslutningsteori 

S2      Respirationspåvirkning Vejledning og skema i portefølje 

S3      Kredsløbspåvirkning Vejledning og skema i portefølje 
S6      Utilsigtet vægttab Vejledning og skema i portefølje 

S8      Smerter i bevægeapparatet Vejledning og skema i portefølje 

S10    Kroniske smerter Vejledning og skema i portefølje 

S13    Behandlingsjustering ved kronisk sygdom Vejledning og skema i portefølje 

S14    Funktionstab Vejledning og skema i portefølje 

S15    Fald og/el Svimmelhed Vejledning og skema i portefølje 

S16    Bevidsthedssvækkelse Vejledning og skema i portefølje 

S17    Fokale neurologiske udfald Vejledning og skema i portefølje 
F14 Udfra primærjournalen / tilsyn vurdere, planlægge og 

iværksætte fortsat undersøgelse og behandling samt 
følge op herpå 

 
Godkendt audit rapport (skema i 
portefølje) 

MODUL 3 
E1 T1DM: gennemføre visitation, behandling og kontrol af 

patienten med T1DM, med henblik på glykæmisk 
kontrol samt forebyggelse, opsporing og behandling af 
senkomplikationer, herunder samarbejde internt og 
eksternt om det kroniske forløb. 

Refleksiv opgave efterfulgt af 
struktureret interview, i henhold 
til skema E 1 

*E2 T2DM: gennemføre visitation, behandling og kontrol af 
patienten med T2DM, med henblik på glykæmisk 
kontrol samt forebyggelse, opsporing og behandling af 
senkomplikationer, herunder samarbejde internt og 
eksternt om det kroniske forløb. 

Struktureret observation i 
klinikken, i henhold til skema E 2 
*Inden slut på modul 2 skal 3 
af de krævede 5 forløb være 
godkendt 

E5 Primær hyperparathyreoidisme/benign Refleksiv opgave efterfulgt af 
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hyperkalkæmi: redegøre for udredning, behandling og 
kontrol. 

struktureret interview, i henhold 
til skema E 5 

*E7 Thyreoidealidelser: redegøre for diagnostik, 
behandling og kontrol samt information af patienten. 

Struktureret observation i 
klinikken, i henhold til skema E 7 
*Inden slut på modul 2 skal 3 
af de krævede 5 forløb være 
godkendt 

E15 Professionel: viser evne til vurdering af egen kunnen 
og behov for yderligere læring, viser evne til at kunne 
erhverve medicinske ekspertkompetencer, viser evne til 
sprogligt, kulturelt og personligt at udvise professionel 
lægelig adfærd. 

Samlet porteføljevurdering efter 
hvert modul, i henhold til skema 
E 15 -1, 2, 3. 

F1 
Lede teamkonference, herunder vejlede og supervisere 
yngre læger 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt  
godkendte kurser LAS II og III 

F2 Problematisere, kondensere og fremlægge en 
sygehistorie 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje)  

F3 Kommunikere med yngre og ældre læger, læger fra 
andet speciale, andre afdelinger, sygeplejersker, andet 
personale, patienter og pårørende, herunder give og 
indhente information, konkludere og argumentere. 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) 

F4 Planlægge eget arbejde og egen arbejdstid med henblik 
på koordinering med andre faggrupper 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) 

F5 Sammen med en ansvarshavende sygeplejerske 
fungere som daglig leder af virksomheden i et 
sengeafsnit, herunder analysere, vurdere og prioritere 
arbejdet og koordinere dagens opgaver. 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendte kurser: LAS II og III 

F6 

Lægge planer for udredning af den enkelte patient  
 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendt kursus: Rationel 
klinisk  beslutningsteori 

F7 Oprette, vedligeholde og afslutte en professionel 
relation til den enkelte patient og dennes pårørende 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) 

F8 Tage professionelt ansvar for egen funktion i henhold til 
den enkelte patient og til systemet, herunder følge op 
på planer og beslutninger 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) 

F12 
Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer 
(kompetencedelmål Sx, se nedenfor) herunder kunne 
afgøre om patienten skal henvises til andet speciale 
eller ej. 

Godkendte evalueringsskemaer 
samt godkendte kurser: 

• Psykiatri og neurologi for intern 
medicinere 

• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv terapi 
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• Onkologi for intern medicinere 
• Rationel klinisk beslutningsteori 

S5     Langvarig feber Vejledning og skema i portefølje 
F13 I eget speciale ambulatorium varetage diagnostik, 

behandling og profylakse af de almindeligt 
forekommende sygdomme som angivet i 
målbeskrivelse for dit speciale 

Som angivet i målbeskrivelsen 
for dit speciale 

F15 Udøve teamledelsesfunktion af yngre læger, 
sygeplejersker, og andre faggrupper, herunder lede et 
vagthold.  

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendte kurser: LAS II og III 

F16 
I ledelsesfunktionen tage ansvar for den samlede 
funktion, prioritere og uddelegere opgaver.  

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendte kurser: LAS II og III 

F17 
Skabe tryghed for den enkelte medarbejder og være 
tilgængelig. 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendte kurser: LAS II og III 

F18 
Supervisere yngre kolleger i vurdering af den enkelte 
patient og i praktiske procedurer  

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) samt 
godkendte kurser: LAS II og III 

F19 Vejlede yngre kolleger på en måde så deres læring 
optimeres, f. eks gennem struktureret feedback 

Mål F1-8 og F15-19 evalueres i 
samme 360-graders evaluering 
(skema i portefølje) 
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Læringsstrategier 
Der henvises til det generelle afsnit om læringsmetoder i målbeskrivelsen samt specialets 
portefølje. Der vil alle nødvendige skemaer til vejledning og løbende erfaringsopsamling 
findes. 
 
Evalueringsstrategier 
Der henvises til afsnit vedrørende forklaringer om evalueringsmetoder i målbeskrivelsen 
og specialets portefølje. I porteføljen findes alle nødvendige skemaer til strukturerede 
evalueringer klar til brug. Den enkelte kompetence godkendes ved stempel og underskrift 
samt dato i logbogen for endokrinologiske eller fællesmedicinske kompetencer, der 
ligeledes findes i  porteføljen. 
 
Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen ligger 
hos den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge. Dette 
ansvar er dog i det daglige uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen 
(speciallæge indenfor specialet) samt alle de ældre kolleger, der deltager i den daglige 
kliniske vejledning og evaluering (kliniske vejledere).  
 
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges 
introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Ved den første 
samtale omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret individuel uddannelsesplan 
for det enkelte modulforløb, ved brug af skemaet fra porteføljen. 
Det planlagte forløb gennemgåes og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes 
baggrund. Der aftales planlagt forløb på sengeafsnit, ambulatorier og dagafsnit samt 
vagtopgaver. Der laves aftaler om konkrete forløbssamtaler, minimum hver 3. måned samt 
ved afslutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale laves skrfl. referat i 
skemaet fra porteføljen. Slutsamtaleark medbringes ved efterflg. Introduktionssamtale. Alle 
samtaleark indsættes i porteføljen og sendes i kopi til uddannelsesansvarlige overlæge. 
Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. Den 
yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge hvis der er problemer 
af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via 
hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan dog vælge at indgå i 
hovedvejledningen. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team lægen arbejder på i det daglige. Det er 
beskrevet ovenfor hvordan den enkelte afdeling sikrer god løbende supervision fra ældre 
kollega i sengeafsnit og ambulatorier samt af den løbende udvikling indenfor de ikke-
medicinske kompetencer. 
 
 
Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
For at man løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i den enkelte afdeling, bør der 
hele tiden foretages en god evaluering af kvalitet og form, og resultatet bør inddrages i 
afdelingens daglige organisation og drift, ligesom hospitalet herved har mulighed for at 
monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og samlet. I 
Videreuddannelseregion Nord vil Regionale Råd for lægers videreuddannelse lave årlig 
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status over disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning for vurdering af 
afdelingens status som uddannelsessted, og om denne skal ændres. Det er derfor 
obligatorisk at udfylde denne evaluering. Der henvises til de gældende regionale 
retningslinier herfor. Evalueringen udfyldes elektronisk via evaluer.dk 
 
Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannelse. 
Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enklete afdelinger kan ses: 
 
  http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da. 
 
Kontaktadresser under hovedforløbet. 
 
Det regionale kontor for lægelig uddannelse: 
Kontaktperson: fuldmægtig Jeannie Rumph 
Adresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg.  
Tlf.nr.: 8728 4824 
E-mail adresse: se link hjemmesiden 
Hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Postgraduat klinisk lektor (PKL)  
Overlæge Jens Peter Kroustrup 
Medicinsk Center - Endokrinologisk afdeling, Ålborg Sygehus 
Adresse:  Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, Postboks 561, 9100 Aalborg  
Tlf.nr.: 9932 6100 
E-mail adresse: jpk@rn.dk 
Hjemmeside: www.aalborgsygehus.rn.dk 
Uddannelsesansvarlig overlæge modul 1+3:  
Overlæge, ph.d Lene Mortensen 
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 
Adresse: Heiberg Alle 4, 8800 Viborg 
Tlf.nr.: 8927 3673 
E-mail adresse: Lene.Mortensen@sygehusviborg.dk 
Hjemmeside: www.sygehusviborg.dk 
Uddannelsesansvarlig overlæge modul 2:  
Overlæge Jens Friis Bak 
Adresse: Medicinsk endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus, THG   
Tlf.nr.: 8949 7575 
E-mail adresse: ovl06jfb@as.aaa.dk 
Hjemmeside: 
Uddannelsesansvarlig overlæge modul 2:  
Overlæge Per Løgstrup Poulsen 
Adresse: Medicinsk endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus, NBG   
Tlf.nr.: 8949 3344 
E-mail adresse:  
Hjemmeside: 
 


