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1. Indledning 
 
1.1  Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi 
Generelt 
Nefrologi omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medicinske nyresygdomme, herunder 
udredning af hypertension forårsaget af sygdomme i nyrernes blodkar og svære 
elektrolytforstyrrelser. Behandlingen af patienter med nyresvigt og/eller svære inflammatoriske 
nyresygdomme omfatter højteknologiske metoder bl.a. dialyse, plasmaferese, immunoadsorption 
og nyretransplantation. 
 
De nærmeste samarbejdspartnere er urologer (nyretransplantationer, anlæggelse af 
dialyseadgange mm), karkirurger (anlæggelse af dialyseadgange), anæstesiologer (anlæggelse af 
dialyseadgange og behandling af akut nyreinsufficiens), patologer (nyrebiopsier) og kliniske 
fysiologer/nuklearmedicinere samt radiologer (udredning samt monitorering af native og 
transplanterede nyre mm). I den samlede indsat for nyrepatientens sygdoms- og behandlingsforløb 
stilles der derfor store krav til kommunikation med aktørerne nævnt ovenfor samt med andet 
sundhedspersonale og aktører fra det primære sundhedsvæsen, f. eks. praktiserende læge og 
hjemmesygeplejersker. 
 
Antallet af patienter med kronisk nyresvigt og behov for aktiv behandling (dialyse og 
nyretransplantation) er i vækst. Detaljer vedr. specialets aktiviteter og resultater af denne på såvel 
national som enkeltcenter niveau kan findes på Dansk Nefrologisk Selskabs (DNS) hjemmeside 
www.nephrology.dk. DNS udgiver årligt en rapport om patienter i kronisk renal erstatningsterapi, 
tilgængelig på selskabets hjemmeside��
 
Specialet i Videreuddannelsesregion Nord 
I Videreuddannelsesregion Nord, som omfatter Region Midtjylland og Region Nordjylland, findes 
det nefrologiske speciale på følgende afdelinger: 

• Nyremedicinsk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Skejby (transplantationscenter), med 
hæmodialysesatellitter i Randers og Horsens. 

• Nefrologisk Afdeling C, Aalborg Sygehus, med hæmodialysesatellit i Hjørring. 
• Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. 
• Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, med dialysesatellit i Nykøbing Mors. 

 
1.2  Beskrivelse af uddannelsens opbygning. 
Formålet med hoveduddannelsen i intern medicin: nefrologi er at gøre den uddannelsessøgende 
fortrolig med arbejdet i specialet, så man efterfølgende kan varetage opgaven som speciallæge i 
intern medicin: nefrologi på bagvagtsniveau på såvel afdelinger med hovedfunktion, 
regionsfunktion og højt specialiseret funktion. 
Hoveduddannelsen, som samlet varer 60 måneder, er sammensat af: 

• Fælles intern medicinsk grunduddannelse 
• Den specialespecifikke nefrologiske hoveduddannelse. 

I hoveduddannelsen indgår 
• Generelle og specialespecifikke kurser 
• Forskningstræningsmodul. 

Det tilstræbes, at kompetencerne i den fælles intern medicinske grunduddannelse opnås tidligt i 
forløbet, dog således, at erhvervelsen af kompetencer tilhørende den fælles grunduddannelse og 
den specialespecifikke uddannelse ses som en integreret proces. 
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Kompetence defineres i målbeskrivelsen som evnen til at løse professionens centrale opgaver 
med rutine, gennem velovervejet og anerkendt brug af viden, tekniske færdigheder, rationel klinik, 
kommunikation, værdigrundlag og personlige holdninger og refleksion i den daglige praksis. 
 
Sammensætning af hoveduddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord 
Hoveduddannelsen på 60 måneders varighed er sammensat af ansættelse ved 2 
afdelinger/hospitaler. Uddannelsen indledes med 24 mdrs. ansættelse ved en stamafdeling i 
Aalborg, Holstebro eller Viborg, herefter 24 mdr. på Nyremedicinsk Afdeling C i Skejby, fulgt af 12 
mdrs. ansættelse ved stamafdelingen. 
 
Uddannelsesgivende afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord  
I hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi indgår følgende afdelinger: 

• Nyremedicinsk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Skejby 
• Nyremedicinsk Afdeling C, Aalborg Sygehus 
• Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus 
• Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus 
• Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 
• Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg 

 
Målbeskrivelsen for hoveduddannelse i Intern Medicin: Nefrologi 
Dette uddannelsesprogram knytter sig til 2008-udgaven af specialets målbeskrivelse for 
hoveduddannelsen. Målbeskrivelsen er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalb
eskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Intern%20medicinske%20specialer.aspx  
og beskriver de minimumskompetencer, der skal opnås under uddannelsesforløbet. 
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2. Præsentation af uddannelsesforløbet 
 
2.1  Aktuelle uddannelsesforløb 
Dette uddannelsesprogram er gældende for følgende uddannelsesforløb: 
Uddannelsens 1. og 2. år: Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro (24 måneder) 
Uddannelsens 3. og 4. år: Nyremedicinsk Afd. C, Århus Universitetshospital, Skejby (24 måneder) 
Uddannelsens 5. år: Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro (12 måneder) 
 
 
2.2  Præsentation af de uddannelsesgivende afdelinger: 
 
Nefrologisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, 
Hospitalsenheden Vest  
Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest består af Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet 
Holstebro og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning/Ringkøbing. 
 
Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro har hovedfunktion i nefrologi, hæmatologi, 
lungemedicin og reumatologi. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning/Ringkøbing har 
hovedfunktion i medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, infektionsmedicin og kardiologi. På 
Regionshospitalet Holstebro er der desuden afsnit for kardiologi og endokrinologi. 
 
Den nefrologiske funktion varetages i Nefrologisk Sengeafsnit M3, Nyremedicinsk Dagafsnit og 
Dialyseafsnittet. Nefrologisk forskning varetages i et selvstændigt medicinsk forskningsafsnit. 
 
Alle former for nefrologisk diagnostik, behandling og kontrol foretages ved den nefrologiske sektion 
i Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro fraset nyretransplantation og kontrol efter 
nyretransplantation inden for de første 3 måneder efter transplantationen. Hypertension, 
bindevævssygdomme med nyreaffektion, vasculitis og sygdomme med forstyrrelse i vand-
saltbalancen diagnosticeres, behandles og kontrolleres også i den nefrologiske sektion. 
 
Forskningsaktiviteten er beskrevet på hjemmesiden for Region Midtjylland/Hospitalsenheden 
Vest/Forskning og Udvikling/Medicinsk Forskningsafsnit. 
 
Optageområdet er den vestlige del af Region Midtjylland svarende til ca. 300.000 indbyggere. 
 
Aktivitetsniveau i den nefrologiske sektion 
�   Antal indlæggelser med nefrologisk diagnose i 2007: 1.491. 
�   Antal konsultationer i Nyremedicinsk Dagafsnit i 2008: 4.261.  
�   Hæmodialysebehandlinger i 2008: antal dialyser: 14.209.  
�   Peritonealdialysebehandlinger i 2008: antal dialysedage: 7.775. 
�   Hæmodialysebehandling i Intensivafsnittet og Kardiologisk Afsnit i 2008: antal dialyser: 405. 
�   Hjemme-hæmodialysebehandlinger i 2008: antal patienter: 11. 
�   Plasmaferese-behandlinger i 2008: antal behandlinger: 54. 
 
Der er samarbejdsflader med en række andre afdelinger og hospitaler.    
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Nyremedicinsk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Skejby 
Nyremedicinsk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Skejby er en ren nefrologisk afdeling, der 
varetager hovedfunktioner for et optageområde med et befolkningsgrundlag på ca. 750.000 
indbyggere, regionale funktioner for Region Midtjylland samt højt specialiserede funktioner for 
Region Midtjylland og Region Nordjylland. 
For oplysninger vedrørende afdelingsledelsen og den øvrige stab henvises til hospitalets 
hjemmeside www.skejby.dk.  
 
Den lægelige bemanding: 
Speciallæger, i alt 11: 1 ledende overlæge, 1 professor, 5 overlæger og 4 afdelingslæger. 
Hoveduddannelseslæger; i alt 8: 2 årig ansættelse med rotation hver 6. måned mellem teams. 
Introduktionslæger; i alt 2: 1 årig ansættelse med rotation hver 6. måned mellem teams. 
Basislæger; i alt 2: 6 måneders ansættelse i ét team. 
 
Nyremedicinsk Afdeling C består af følgende afsnit: 
• Sengeafdeling CS: 28 senge delt op i tre teams.  
• Hæmodialyseafsnit C4 & C5: Varetager hæmodialyse (HD)- og plasmaferesebehandlinger. 
• HD-satelliitter på Regionshospitalerne Randers og Horsens, bemandet af speciallæger fra 

Nyremedicinsk Afdeling C. 
• C-ambulatorium; herunder PD-ambulatorium, Præ-dialyse-ambulatorium og Dagafsnit. 
• Sekretariat. 
• Staben, herunder klinisk diætist og transplantationssygeplejersker. 
• C-lab: Forskningslaboratorium. 
  
Afdelingens faste konferencer: 
• Morgenkonferencen: 8.00 – 8.30 i C-konf.-rum. 
• Middagskonferencen: 12.30 – 13.00 i C-konf.-rum. 
• Tavle-teamkonferencer: 8.30 – 9.00 på CS. 
• Transplantationskonference: 13.30 – 14.30, onsdage i ulige uger i C-konf.-rum. 
• Histopatologi konference: 14.30 – 15.00, onsdage i ulige uger i C-konf.-rum. 
• HD konference: 13.30 – 14.30, onsdage i lige uger, samtalerummet på C4/C5. 
• PD Forum: 13.30 – 14.30, onsdage i lige uger i C-konf.-rum. 
• Renovaskulær konference: 14.20 – 14.30, tirsdage i lige uger, billeddiagnostisk afdeling. 
• Undervisning / lægemøder: 8.30 – 9.30 i C-konf.-rum. 
• Kliniske minutter: 13.00 – 13.15, torsdage i C-konf.-rum. 
 
Hoveduddannelseslægen forventes at deltage aktivt i afdelingens konferencer. 
Konferencerne er specielt velegnede til at opøve evnen til kort og koncist at fremlægge en klinisk 
problemstilling med henblik på at træffe beslutninger om konkrete patienters diagnose, udredning 
eller behandling som led i en kompleks klinisk beslutningsproces. 
 
Beskrivelse af den daglige arbejdstilrettelæggelse: 
Afdeling C har formelt tre vagtlag: Du vil som hoveduddannelseslæge komme til at arbejde i både 
forvagts- og bagvagtslaget. 
Forvagtslaget:  
Består af 8 læger, heraf 2 læger i klinisk basisuddannelse, 2 læger i introduktionsuddannelse og 
resten i  hoved- og ad hoc uddannelse. Forvagten har dagvagter fra kl. 8.00 – 16.30 (dog kl. 8.00 – 
20.00 på mandage og torsdage) samt aften-nattevagter fra kl. 16.00 – 08.30 på hverdage og  
døgnvagter i weekends og helligdage. 
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I tidsrummet fra kl. 23.00 – 07.30 dækker forvagten også forvagtsarbejdet på Infektionsmedicinsk 
Afdeling Q. 
Vagtarbejdet for forvagterne omfatter primært at modtage og iværksætte primær udredning og 
behandling af specialespecifikke patienter, der modtages direkte på afdelingen. Ca. 90 % af de 
indlagte patienter er kendt i afdelingen i forvejen. Der modtages ikke uselekterede intern 
medicinske patienter. Herudover forventes forvagten i samarbejde med bagvagten at løse akut 
opståede problemer i afdelingen samt varetage almindeligt forekommende lægearbejde. 
Bagvagtslaget:  
Består i øjeblikket af 6 læger, heraf 3-4 afdelingslæger og 2-3 læger i hoveduddannelse. 
Bagvagten har dagtjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste fra bolig. Bagvagten varetager en 
omfattende akut tilsynsvirksomhed på hele Århus Universitetshospital og forventes i samarbejde 
med forvagten at løse akut opståede problemer i afdelingen samt varetage almindeligt 
forekommende lægearbejde. 
Bag-bagvagtslaget:  
Består af afdelingens overlæger i formaliseret beredskabsvagt fra hjemmet. 
 
Hoveduddannelseslægen vil ud over vagtarbejdet primært blive allokeret til følgende 
dagarbejdsfunktioner: 
 
Stuegang på sengeafdeling CS: 
Der er knyttet mindst to speciallæger til hvert team på sengeafsnit CS, der har det overordnede 
kliniske ansvar for udredning og behandlingen af de indlagte patienter. 
Når lægen i hoveduddannelse har stuegangsfunktion på sengeafdelingen, vil der oftest være en 
mere erfaren læge til stede på afdelingen med stuegangsfunktion i et andet team. Der vil således 
altid være adgang til umiddelbar supervision og hjælp. 
Stuegangen indledes altid med en tavle-teamkonference på afdelingen i tidsrummet 08.30 –09.00. 
Konferencen er tværfaglig. En af teamets ansvarlige speciallæger deltager som hovedregel i 
konferencen, hvor alle indlagte patienter kort gennemgås. Konferencen er velegnet til at øve 
færdigheden i at træffe kliniske beslutninger i samspil med et tværfagligt team og på baggrund af 
indsamlede kliniske observationer og relevante parakliniske data. Konferencen giver gode 
muligheder for at følge et helt indlæggelsesforløb og dermed opøve alle nødvendige kompetencer i 
den komplicerede kliniske beslutningsproces. Der er samtidigt gode muligheder for supervision, 
feedback og evaluering. 
 
Dagafsnittet: 
Dagafsnittet er fysisk en integreret del af ambulatoriet. Der vil derfor altid være mulighed for 
umiddelbar supervision af og hjælp fra en speciallæge. 
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med den ansvarlige sygeplejerske og omfatter primært 
modtagelse af og journalskrivning på nyhenviste patienter med kroniske sygdomme inden for det 
nefrologiske speciale. Et andet vigtigt arbejdsområde er modtagelse og forberedelse af elektive, 
kendte patienter til specifikke procedurer som f. eks. nyrebiopsi, familienyretransplantation, 
anlæggelse eller revision af karadgang til hæmodialyse (intern AV-fistel eller tunneleret permanent 
dialysekateter), anlæggelse eller skift af kateter til kronisk peritoneal dialyse, blodtransfusion, 
intravenøs jernbehandling etc. 
Arbejdet i dagafsnittet er specielt velegnet til – i rolige omgivelser og med tilstrækkelig tid afsat – at 
applicere den diagnostiske proces i forhold til den konkrete kroniske patient samt lægge og 
gennemføre en udredningsplan for patienten og iværksætte relevant behandling af patienten samt 
monitorere effekten heraf. 
Patienter med kroniske nefrologiske sygdomme afsluttes oftest til fortsat udredning, kontrol og 
behandling i ambulatoriet, hvor der er gode muligheder for at følge hele den kliniske 
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beslutningsproces fra modtagelsen af patienten gennem udredning og diagnostik til iværksættelse 
af relevant behandling og monitorering af denne. 
 
Ambulatorium: 
Der allokeres som hovedregel 3-4 læger til ambulatoriet, så der vil altid være umiddelbar adgang til 
supervision og hjælp. Der planlægges et nyt bookingsystem, så booking kan tilpasses den enkelte 
læges kompetencer og uddannelsestrin. 
Arbejdet i ambulatoriet foregår i tæt samarbejde med de ansvarlige sygeplejersker, der er fast 
allokeret til PD-ambulatoriet, Præ-dialyse-ambulatoriet eller det ”kolde” ambulatorium. 
Hovedopgaven er at iværksætte behandling af den kroniske nefrologiske patient og monitorere 
effekten heraf.  
 



 
Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 
Forløb: Regionshospitalet Holstebro & Århus Universitetshospital, Skejby  

9 

3. Præsentation af kompetenceudvikling 
 
3.1  Generelt 
Dette afsnit er et uddrag af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi 
(2008-udgaven) med præsentation i skematisk form af de kompetencer/mål, der skal erhverves i 
løbet af hoveduddannelsen. Målene er inddelt efter hvilken afdeling, der er ansvarlig for at 
kompetencen opnås og har nummer svarende til målets placering i målbeskrivelsen. 
 
Opnåelse af de fælles intern medicinske mål (nr. 1-19) er henlagt  til uddannelsens 1. og 2. år. 
Hjælpeskemaer til alle evalueringer af fælleskompetencerne findes i porteføljen på DSIM´s 
hjemmeside http://www.dsim.dk.  
 
Til de specialespecifikke nefrologiske mål (nr. 20-41) er i målbeskrivelsen knyttet hjælpeskemaer 
(N21-N41, side 57-77) med angivelse af, hvorledes evaluering finder sted. 
 
Opnåelse af de enkelte uddannelsesmål attesteres af vejlederen i logbogen, som er indeholdt i 
målbeskrivelsen side 26-28. 
 
Den generelle kompetence hos en speciallæge kan overordnet defineres som evnen til at mestre 
en flerhed af roller og egenskaber, som  

• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Samarbejder 
• Administrator/leder 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 

Målbeskrivelsen indeholder kompetencer, der knytter sig til samtlige 7 roller. Det er anført, indenfor 
hvilke(n) lægerolle(r) et givet mål er placeret, ligesom målbeskrivelsen giver mere udførlig 
beskrivelse af målet og af strategier for læring og evaluering. 
 
 

3.2  Kompetencer  
 

Uddannelsens 1. og 2. år 

Ansættelse på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 

Nr. Mål Metode(r) til kompetencevurdering 

1 Lede teamkonference, herunder vejlede og 
supervisere yngre læger 

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

2 Problematisere, kondensere og fremlægge en 
sygehistorie 360-graders evaluering 

3 

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. 

360-graders evaluering 
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4 
Planlægge eget arbejde og egen arbejdstid 
med henblik på koordinering med andre 
faggrupper 

360-graders evaluering 

5 

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

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

6 Lægge planer for udredning af den enkelte 
patient 

360-graders evaluering 
og godkendt kursus:  

Rationel klinisk beslutningsteori 

7 
Oprette, vedligeholde og afslutte en 
professionel relation til den enkelte patient og 
dennes pårørende 

360-graders evaluering 

8 
Tage professionelt ansvar for egen funktion i 
henhold til den enkelte patient og til systemet, 
herunder følge op på planer og beslutninger 

360-graders evaluering 

9 Identificere faglige problemstillinger som 
kræver fremlæggelse på afdelingskonference  

360-graders evaluering 
og godkendt kursus: 

Rationel klinisk beslutningsteori 

10 
Identificere faglige problemstillinger som 
kræver kvalitetssikring, herunder gældende 
retningslinier og videnskabelig evidens 

EBM-opgave 
og godkendt forskningstræning 

11 Analysere og vurdere ordineret farmakoterapi 
og handle på det 

Godkendt evalueringsskema 
og godkendt kursus: 

Rationel farmakoterapi og 
medikamentel iatrogenese 

12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af 
de almindelige medicinske 
sygdomsmanifestationer som angives i 
oversigtstabel 1, herunder kunne afgøre om 
patienten skal henvises til andet speciale  

Godkendte evalueringsskemaer 
og godkendte kurser: 

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

13 

I eget specialeambulatorium varetage 
diagnostik, behandling og profylakse af de 
almindeligt forekommende sygdomme som 
angivet i målbeskrivelse for dit speciale 

Som angivet i målbeskrivelsen for det 
enkelte kompetencemål 

14 
Udfra primærjournalen / tilsyn vurdere, 
planlægge og iværksætte fortsat undersøgelse 
og behandling samt følge op herpå 

Godkendt audit rapport 
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15 
Udøve teamledelsesfunktion af yngre læger, 
sygeplejersker, og andre faggrupper, herunder 
lede et vagthold. 

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

16 
I ledelsesfunktionen tage ansvar for den 
samlede funktion, prioritere og uddelegere 
opgaver. 

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

17 
Skabe tryghed for den enkelte medarbejder og 
være tilgængelig. 

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

18 
Supervisere yngre kolleger i vurdering af den 
enkelte patient og i praktiske procedurer 

360-graders evaluering 
og godkendte kurser:  

LAS II og III 

19 
Vejlede yngre kolleger på en måde så deres 
læring optimeres, f. eks gennem struktureret 
feedback 

360-graders evaluering 

20 Udrede, diagnosticere og behandle 
elektrolyt- og syre/baseforstyrrelser 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Nyrefysiologi 

21 Udrede, diagnosticere og behandle akut 
nyresvigt 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Akut og kronisk glomerulonefritis samt 
HUS og TTP 

23 Udrede, diagnosticere og behandle 
forstyrrelser i kalkstofskiftet ved uræmi Godkendt evalueringsskema 

24 Udrede, diagnosticere og behandle renal 
anæmi Godkendt evalueringsskema 

26 Udrede, diagnosticere og behandle proteinuri 
og hæmaturi Godkendt evalueringsskema 

29 Udrede, diagnosticere og behandle simple og 
komplicerede urinvejsinfektioner Godkendt evalueringsskema 

37 Udrede, diagnosticere og behandle diabetes 
og diabetisk nefropati Godkendt evalueringsskema 

38 
Udrede, diagnosticere og behandle 
hæmatologiske sygdomme i relation til det 
nefrologiske speciale 

Godkendt evalueringsskema 

39 
Udrede, diagnosticere og behandle 
kardiologiske sygdomme i relation til det 
nefrologiske speciale 

Godkendt evalueringsskema 
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Uddannelsens 3. og 4. år  

Ansættelse på Nyremedicinsk afdeling C, Århus Universitetshospital, Skejby 

Nr. Mål Metode(r) til kompetencevurdering 

28 Udrede, diagnosticere og behandle akut og 
kronisk tubulointerstitiel nefropati Godkendt evalueringsskema 

31 Varetage akut og kronisk renal 
erstatningsterapi 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Dialysebehandling og plasmaferese 

33 Redegøre for og anvende peritonealdialyse – 
princip, teknik og komplikationer 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Dialysebehandling og plasmaferese 

34 Redegøre for og anvende plasmaferese 
Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Dialysebehandling og plasmaferese 

35 Foretage udredning, behandling og efterkontrol 
ved nyretransplantation 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Immunologi og transplantation 

36 Redegøre for urologiske problemstillinger i 
relation til det nefrologiske speciale Godkendt evalueringsskema 

40 Anvende rationel farmakoterapi Godkendt evalueringsskema 

41 

Tage del i rationel organisering af 
arbejdsgange og udvise ansvarlighed over for 
ressourceforbrug, deltage i vejledning, 
forskning, udvikling, kvalitetssikring og faglige 
diskussioner, bidrage til uddannelses- og 
læringsmiljø og fungere som vejleder 

360 graders evaluering 
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Uddannelsens 5. år  

Ansættelse på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 

Nr. Mål Metode(r) til kompetencevurdering 

22 
Udrede, diagnosticere og behandle kronisk 
nyreinsufficiens (konservativ og 
progressionshæmmende behandling) 

Godkendt evalueringsskema 

25 Udrede, diagnosticere og behandle essentiel 
og sekundær hypertension 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Sekundær og kompliceret  primær 
arteriel hypertension 

27 Udrede, diagnosticere og behandle 
glomerulopatier 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Akut og kronisk glomerulonefritis samt 
HUS og TTP 

30 Udrede, diagnosticere og behandle forgiftning Godkendt evalueringsskema 

32 Redegøre for og anvende hæmodialyse – 
princip, teknik og komplikationer 

Godkendt evalueringsskema  
og godkendt kursus: 

Dialysebehandling og plasmaferese 
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3.3  Kurser under hoveduddannelsen 
For detaljeret beskrivelse af kurserne under hoveduddannelsen (generelle/tværfaglige, fælles 
intern medicinske og specialespecifikke kurser)  henvises til målbeskrivelsen side 14-1. 
 
Skema til dokumentation for gennemførte kurser findes i Dansk Nefrologisk Selskabs porteføjle for 
hoveduddannelsen på www.nephrology.dk.  
 
3.4  Forskningstræning 
Formålet med forskningstræningsmodulet er at sikre, at de yngre læger under uddannelse opnår 
kompetencer inden for den del af forskningen, der har relation til sundhedsområdet. Dette 
uddannelseselement er obligatorisk for læger, som ikke har gennemgået Ph.d.-uddannelse eller 
skrevet disputats. 
Forskningstræningsmodulet har et samlet omfang af 148 timer svarende til 20 normale 
arbejdsdage fordelt på 10 kursusdage og 10 dages selvstændigt arbejde med et mindre projekt 
samt vejledning og evaluering. 
Forskningstræningsmodulet følger de retningslinjer der er fastsat for Videreuddannelsesregion 
Nord ud fra Sundhedsstyrelsens overordnede bestemmelser. Der henvises til hjemmesiden 
www.videreuddannelsen-nord.dk/teoretisk+uddannelse/forskningstr%c3%a6ning.  
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4. Læringsstrategi 
 
Den uddannelsessøgende læge og den formelle vejleder skal under hele ansættelsen have fokus 
på, at der sker en løbende erhvervelse af kompetencer, og kontinuerlig og tæt kontakt er 
nødvendig. Senest ved midtvejssamtalen skal der tages stilling til, om erhvervelsen af 
kompetencer er sket i tilstrækkeligt omfang, om der skal gøres en ekstra indsats på udvalgte 
områder, og om det overhovedet kan forventes, at kompetencerne nås inden for pågældende 
ansættelse. 
Målbeskrivelsen angiver minimumskompetencer. De angivne mål skal kunnes, og det er ikke nok 
at ”have kendskab til” eller ”have overværet” en given diagnose, udredning, behandling  eller 
procedure. Der forventes af den uddannelsessøgende læge et væsentligt større læringsudbytte 
end blot erhvervelse af minimumskompetencerne. 
De anførte læringsstrategier supplerer hinanden, i nogle tilfælde kan den nødvendige 
minimumskompetence nås ved hjælp af en enkelt læringsstrategi, i andre tilfælde er det 
nødvendigt at kombinere strategier. 
 
For hvert af de i målbeskrivelsen opstillede mål er angivet, hvordan målet kan nås med én eller 
flere læringsmetoder, som findes nøjere beskrevet.  
 

 
5. Evalueringsstrategi 
 
Evaluering af minimumskompetencerne skal foretages af ældre kollega, som har vejlederfunktion, 
og som har den fornødne kompetence. Den læge, der har foretaget evalueringen, attesterer på 
checklisten i logbogen (indeholdt i målbeskrivelsen), når minimumskompetencen er opnået. Det er 
såvel den uddannelsessøgende læges og vejlederens ansvar, at minimumskompetencen reelt er 
opnået. 
 
Evalueringsmetoder er beskrevet nærmere i målbeskrivelsen og anført under de enkelte mål. 
 
 
6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
For løbende at kunne optimere speciallægeuddannelsen i den enkelte afdeling, bør der hele tiden 
foretages en god evaluering af kvalitet og form, resultatet bør inddrages i afdelingens daglige 
organisation og drift ligesom hospitalet herved har mulighed for at monitorere kvaliteten af  
videreuddannelse i de enkelte afdelinger og samlet. I Videreuddannelsesregion Nord vil det 
regionale råd for lægers videreuddannelse lave årlig status over disse evalueringer. Denne 
evaluering har derved betydning for vurdering af afdelingens status som uddannelsessted 
og om den skal ændres.  
Lægen i hoveduddannelse skal således ved slutsamtalen evaluere kvaliteten af den uddannelse, 
afdelingen har givet. Det er obligatorisk at udfylde denne evaluering. Der henvises til de gældende 
regionale retningslinier herfor på www.videreuddannelsen-nord.dk. 
Videreuddannelsesregion Nord har siden siden 1. januar 2008 anvendt den web-baserede løsning 
www.evaluer.dk med elektroniske evalueringer for alle lægelige uddannelsesstillinger. 
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Herudover evalueres kvaliteten af uddannelsen ved afdelingen gennem inspektorordningen, der 
har til formål at kvalitetsudvikle den lægelige videreuddannelse i praksis ved, at afdelingerne 
arbejder med uddannelsesrelaterede problemstillinger. Der henvises til Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside. Relevante inspektorrapporter findes på hjemmesiden 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning/Inspektorrapporter.aspx  

 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
 
Under ansættelsen foretages vejledning og evaluering iflg. reglerne i publikationen ”Vejledning og 
evaluering i den lægelige videreuddannelse”, Sundhedsstyrelsen, 1998. Der henvises til 
http://www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannels
e/Laege/vejledning_om_evaluering.ashx  
 
I forbindelse med de formelle vejledersamtaler: introduktionssamtale, midtvejssamtale og 
slutsamtale udfyldes skemaer (A, B og C). Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes på basis 
af uddannelsesprogrammet og justeres ved de følgende samtaler. 
Introduktionssamtalen skal finde sted indenfor de første 14 dage af ansættelsen og 
midtvejssamtalen efter gennemførelse af ca. halvdelen af ansættelsen. Slutsamtalen kan finde 
sted, når det samlede uddannelsesmål er nået, og under alle omstændigheder inden ansættelsen 
afsluttes. 
 
Udover de formelle samtaler bør der være løbende kontakt mellem introduktionslæge og vejleder, 
for at sikre, at der sker en løbende kompetenceudvikling. 
 
Det er den yngre læges ansvar, at der sker en løbende erhvervelse, evaluering og attestering af 
kompetencer, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste del af ansættelsen. 
Det er afdelingens og vejlederens ansvar at sørge for muligheder for kompetenceerhvervelsen. 
Hvis der er problemer hermed, som ikke kan løses af den uddannelsessøgende og vejlederen, 
skal den uddannelsesansvarlige overlæge inddrages. 
Det er et fælles ansvar for den uddannelsessøgende læge og vejlederen, at introduktionssamtale, 
midtvejssamtale og slutsamtale afholdes til tiden. De udfyldte skemaer og den udarbejdede 
uddannelsesplan skal efter hver enkelt samtale afleveres til godkendelse hos den 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Ved utilfredsstillende uddannelsesforløb skal dette tilkendegives til eller af den 
uddannelsessøgende læge senest ved midtvejssamtalen, og den uddannelsesansvarlige overlæge 
skal inddrages. 
  
Hvis uddannelsesforløbet er forløbet tilfredsstillende (tilfredsstillende uddannelsesforløb 
forudsætter som minimum, at alle kompetencer i uddannelsesprogrammet er erhvervet og 
attesteret) underskriver den uddannelsesansvarlige overlæge skema (attestation for tidsmæssigt 
gennemført uddannelseselement, ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside), som tjener som 
dokumentation ved senere ansøgning om speciallægeanerkendelse. 
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8. Nyttige adresser og links 
 
Sundhedsstyrelsen 
Islands Brygge 67 
2300 København S 
www.sst.dk 

• Uddannelsesbestemmelser 
• Vejledninger 
• Målbeskrivelse inkl. logbog  
• Generelle/tværfaglige kurser 

 
Videreuddannelsesregion Nord 
Lægelig Uddannelse 
Region Midtjylland 
Skottenborg 26 
8800 Viborg 
www.videreuddannelsen-nord.dk 

• Sekretariat: Fuldmægtig Jeannie L. N. Rumph  
Tlf. 8728 4824. E-mail adresse: se hjemmesiden 

• Opslag af hoveduddannelsesforløb 
• Uddannelsesprogrammer 
• Retningslinjer for forskningstræning 
• Blanketter 

 
Dansk Nefrologisk Selskab 
www.nephrology.dk 

• Specialespecifikke kurser 
• Portefølje med attestation for gennemførte kurser 
• Videreuddannelsesudvalg 

 
Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) 

• Fælles intern medicinske kurser 
http://dsim.dk/Specialekurser/kursusledelsen.htm 

 
Postgraduat klinisk lektor 
Overlæge, ph.d. Jens Kristian Madsen 
Nyremedicinsk Afdeling C 
Århus Universitetshospital,   
Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N 
jensmads@rm.dk 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Overlæge Inge Christensen 
Medicinsk Afdeling 
Regionshospitalet Holstebro 
Lægårdvej 12, 7500 Holstebro 
Tlf. 99 12 50 00 (omst.) 
E-mail:  
Hjemmeside: www.vest.rm.dk 
 

Overlæge Johan V. Povlsen 
Nyremedicinsk Afdeling C 
Århus Universitetshospital, Skejby 
Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N 
Tlf. 8949 5566 (omst.) 
E-mail: 
Hjemmeside: www.skejby.dk  

 


