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INDLEDNING 
 
Intern medicin: reumatologi varetager forebyggelse, undersøgelse, behandling og forskning 
vedrørende inflammatoriske, autoimmune, metaboliske, degenerative og belastningsbetin-
gede sygdomme, der afficerer led, muskler, ryg og knogler. De inflammatoriske led- og bin-
devævssygdomme afficerer ofte flere organsystemer og kan være livstruende. Inflammatori-
ske og degenerative ledsygdomme samt degenerative rygsygdomme er kvantitativt domine-
rende. 
Specialet varetager genoptræning og rehabilitering af egne patienter.  
 
En stor del af de reumatologiske patienter behandles i ambulant regi eller i speciallægeprak-
sis. En mindre del af patienterne behandles under indlæggelse i sengeafdeling eller i dagho-
spital. Som led i behandlingen er der en stor kontaktflade til andre specialer og faggrupper.   
 
I Region Nord er der reumatologiske afdelinger i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 
De reumatologiske afdelinger på Ålborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel Hjørring, Regions-
hospitalet Viborg og Århus Sygehus er organiseret som selvstændige afdelinger. På Regi-
onshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Randers er reumatologien en integreret del af 
medicinsk afdeling. Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus har specialiseret funktion og 
modtager landsdelspatienter. Center for Rygmarvskadede, Regionshospitalet Viborg er en 
del af reumatologisk afdeling. Paraplegifunktionen har specialiseret funktion for patienter 
med rygmarvsskade.  
 
Med henblik på mere detaljeret beskrivelse af afdelingerne henvises til afdelingernes hjem-
mesider fx via: 
htpp://www.sundhed.dk 
og Dansk Reumatologisk Selskabs Hjemmeside:  
http://www.danskreumatologiskselskab.dk 
 
Alle uddannelsesforløb er planlagt som en kombination mellem afdelinger med hovedfunkti-
on i reumatologi og afdeling med specialiseret funktion i reumatologi.  
 
Det overordnede formål med hoveduddannelsesforløbet er, at den uddannelsessøgende op-
når kompetencer i hele det internmedicinske speciale og specielt indenfor det reumatologi-
ske speciale.  
Målbeskrivelsen for intern medicin: reumatologi findes på følgende hjemmesider:  
Sundhedsstyrelsen   http://www.sst.dk  
Dansk reumatologisk Selskab  http://www.danskreumatologiskselskab.dk 
Videreuddannelsen i Region Nord http://www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer (2007) fin-
des på følgende hjemmesider: 
Dansk Selskab for Intern Medicin http://www.dsim.dk  
Sundhedsstyrelsen   http://www.sst.dk  
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PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØB I 
INTERN:MEDICIN:REUMATOLOGI 
 
Uddannelsesforløbene i Region Nord er opbygget efter to forskellige modeller.  
Uddannelsesforløbene med stamafdeling på de reumatologiske afdelinger/afsnit i Hjørring, 
Ålborg, Holstebro og Viborg har følgende opbygning, hvor hver blok omfatter 15 måneders 
ansættelse: 
 
Blok I 
Hovedfunktion-
reumatologi 

Blok II 
Hovedfunktion- 
intern medicin 

Blok III 
Specialiseret funktion -
reumatologi 

Blok IV 
Hovedfunktion-
reumatologi 

 
 
Uddannelsesforløbene med stamafdeling på de medicinsk/reumatologiske afdelinger på Re-
gionshospitalerne i Randers og Silkeborg har følgende opbygning, hvor hver blok omfatter 20 
måneders ansættelse: 
 
Blok I 
Hovedfunktion- 
reumatologi og intern medicin 

Blok II 
Specialiseret funktion reumato-
logi 

Blok III 
Hovedfunktion- 
reumatologi og intern medicin 

 
 
OBLIGATORISKE KURSER 
I løbet af hoveduddannelsesforløbet skal flere obligatoriske kurser gennemføres.  
 
Tværfaglige kurser 
De generelle tværfaglige kurser er i hoveduddannelsen: 
1. Kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS II og LAS III): 
Lægen i videreuddannelse skal selv sørge for tilmelding til disse kurser via hjemmeside for 
kursusudbyder, som for LASII er videreuddannelsessekretariatet i videreuddannelsesregion 
Nord, for LASIII er Sundhedsstyrelsen. Her vil være beskrivelse af kurserne. 
 
Specialespecifikke kurser 
2. Fællesmedicinske kurser (i alt 14 dage): 
1. Rationel klinisk beslutningsteori (2 dage) 
2. Rationel farmakoterapi og medikamentel iatrogenese (2 dage) 
3. Psykiatri og neurologi for internmedicinere (2 dage) 
4. Den ældre patient (2 dage) 
5. Akut medicin og intensiv medicin (4 dage) 
6. Onkologi for internmedicinere (2 dage) 
Lægen i videreuddannelse vil automatisk få tildelt kursusplan for disse kurser, via Dansk 
Selskab for Intern medicin (www.DSIM.dk ), med ca. 2 kurser per år.  
 
3. Reumatologiske specialespecifikke kurser (i alt 20 dage) 
1. delkursus. Varighed 4 dage. Et praktisk orienteret kursus med bl.a. global ledundersøgel-
se, ekstremitets- og rygundersøgelse. 
2. delkursus. Varighed 2 dage. Inflammatorisk reumatologi og non-inflammatorisk reumato-
logi.  
3. delkursus. Varighed 4 dage. Non-inflammatorisk reumatologi, rygsygdomme, rehabilitering 
og socialmedicin. 
4. delkursus. Varighed 4 dage. Inflammatorisk reumatologi, rehabilitering og socialmedicin. 
5. delkursus. Varighed 4 dage. Blandet reumatologi. 
Lægen i videreuddannelse vil automatisk få tildelt kursusplan for disse kurser, via Dansk 
Reumatologisk Selskab.  
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Forskningstræningsmodul 
Som anført i målbeskrivelsen er dette obligatorisk for alle, der ikke har ph.d eller disputats. 
Sidstnævnte skal søge dispensationsgodkendelse i videreuddannelsessekretariatet. 
 
Der laves plan for forskningsmodulet sammen med vejleder i forbindelse med udarbejdelse 
af uddannelsesplan for 1. blok, og der tildeles forskningsvejleder. Planen indsendes til og 
godkendes af specialets PKL.  
Forskningstræningsmodulet består af 10 kursusdage og udfærdigelse af projekt. Til hjælp til 
udfærdigelse af projekt er der 10 arbejdsdage.  
Forskningstræningskurserne I og II og de tre kursusdage tilstræbes afholdt under Blok I. 
Sammenskrivning og evaluering tilstræbes afholdt under ansættelse på Blok IV, men kan fo-
regå på Århus Sygehus (Blok III).  
 
Det er den yngre læge selv, der skal sørge for tilmelding og gennemførelse på det fastsatte 
tidspunkt. Projektet færdiggøres og fremlægges enten i Blok III eller Blok IV efter aftale i pla-
nen. Afhængigt af modulets og projektets karakter kan aktiviteten ligge i samlede afgrænse-
de perioder, eller være fordelt ud over en længere del af hoveduddannelsen.  
 
Projektet bør tage udgangspunkt i det kliniske arbejde. Der kan være tale om udarbejdelse af 
instruks. 
• litteratursøgning med henblik på opdatering af viden på specialespecifikt område/review 
• udarbejdelse af projektbeskrivelse som baggrund for et senere projekt 
• validering og implementering i klinikken af laboratoriemetoder 
• andre relevante emner efter godkendelse af den postgraduate kliniske lektor 
 
Projektet skal afrapporteres skriftligt omfattende mindst 2 og højst 5 sider, i en form der ind-
befatter introduktion, metodebeskrivelse, resultater, diskussion og referencer. Rapporten skal 
gøres tilgængelig på afdelingens webside. 
 
Der henvises til den fulde beskrivelse på det regionale videreuddannelsessekretariats hjem-
meside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
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PRÆSENTATION AF AFDELINGERNE  
  
Blok I 
Reumatologisk afdeling  
Sygehus Vendsyssel 

Blok II 
Medicinsk afdeling  
Sygehus Vendsyssel 

Blok III 
Reumatologisk afdeling 
Århus Sygehus 

Blok IV 
Reumatologisk afdeling  
Sygehus Vendsyssel 

 
Beskrivelse af ansættelsesstederne i hoveduddannelsesforløbet 
 
Afdeling med hovedfunktion (Blok I og IV): 
Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel 
 
Reumatologisk afdeling er en selvstændig afdeling beliggende i en 10 år gammel terapibyg-
ning.   Afdelingen modtager patienter fra hele regionen inklusiv Thy og Mors. 
Afdelingen omfatter Reumatologisk Ambulatorium herunder Tværfagligt Rygambulatorium og 
Gigtskole.  
Der er etableret opgaveglidning mellem sygeplejersker og læger for patienter med ukompli-
cerede inflammatoriske sygdomme og mellem fysioterapeuter og læger i det Tværfaglige  
Rygambulatorium   for  rygpatienter  med  korterevarende  forløb. 
Afdelingen råder over 5 ultralydsapparater, som daglig anvendes af alle læger.  
Idrætsmedicinsk klinik er under opbygning. 
Til afdelingen er knyttet 8 heldøgns-senge til elektive reumatologiske patienter. Ved øget 
sengebehov er der harmonikaordning med medicinsk sengeblok. 
Der er årligt ca. 1100 førstegangsundersøgelser og 8000 kontrolbesøg. 
I afdelingen modtages reumatologiske patienter såvel akut som elektivt. 
Børnereumatologi varetages i samarbejde med pædiatrisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, 
Hjørring.  
Ledvæskeundersøgelser (krystalidentifikation) udføres i dagarbejdstid for såvel primær som 
sekundær sektor. 
Afdelingen tilstræber enstrenget lægesystem, hvor hver patient har personlig kontaktlæge i 
ambulatorium samt under indlæggelse.  
Yngre læger i introduktionsstilling og i 1. hoveduddannelsesblok har en overlæge som 2. 
kontaktlæge til udvalgte ambulante og alle indlagte patienter.  
Alle fungerer i tværfaglige team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergote-
rapeuter, sekretærer og socialrådgiver. 
Afdelingen har aktuelt 5 overlæger, hvoraf 1 er deltids klinisk lektor, 2 hoveduddannelsesfor-
løb og 1 introduktionsstilling. 
Diagnostik og behandling omfatter samtlige reumatologiske lidelser, bortset fra sjældne bin-
devævssygdomme som visiteres til - eller behandles i samarbejde med - reumatologisk afde-
ling, Århus Sygehus. 
Afdelingen er aktiv indenfor forskning i både gigt- og rygområdet. 
 
 
 
Vagtfunktion 
 
Alle nyhenviste patienter indkaldes primært til Reumatologiske Ambulatorium. Akutte patien-
ter, som henvises i dagarbejdstid undersøges primært i Reumatologisk Ambulatorium. Uden-
for dagarbejdstid passes vagten af medicinsk afdelings vagthavende læger.  
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Supervision og vejledning 
 
Inden tiltrædelse kontaktes den uddannelsessøgende af vejleder. Information om afdeling og 
funktion fremsendes. I forbindelse med den daglige funktion vil der være god mulighed for 
læring og assistance. Løbende vil der blive afholdt vejledersamtaler mhp.  progression af ud-
dannelsesforløbet.  
 
Konferencer 
Daglig klinisk konference 12-12.30. Onsdage 11.30-12.00 afholdes konference på sengeaf-
deling 205A. 
Ca. en gang hver 3 mdr. tværfaglig konference med håndkirurg. I løbet af foråret 2009 etab-
leres tilsvarende konference med fodkirurg. 
 
Røntgenkonference 
Tirsdag og torsdag 11.45-12.00  
 
Undervisningsmøder 
Afdelingen har tradition for at arrangere 1-3 årlige tværfaglige møder. Disse afvikles som ef-
termiddagsmøder eller som 1-2 dages internat kursus. Deltagerkredsen suppleres ofte med 
fysio- ,ergoterapeuter, plejepersonale og sekretærer afhængigt af emne. 
 
 
Afdeling med hovedfunktion (Blok II): 
 
Medicinsk center, Sygehus Vendsyssel 
 
Sygehus Vendsyssel dækker et optageområde på 188000 indbyggere i den nordlige del af 
Vendsyssel. Sygehuset tilbyder et bredt udbud af undersøgelser samt behandlinger indenfor 
de fleste specialer og ledes af en tværfaglig sygehusledelse bestående af en Sygehusdirek-
tør, en cheflæge og en chefsygeplejerske.   
 
Medicinsk Center er en stor, meget bred afdeling fordelt på to (tre) matrikler: Hjørring 
,Frederikshavn og Brønderslev.  
 

� Medicinsk Center – Hjørring (uddannelsesfunktion) 
� Medicinsk Center – Frederikshavn (ingen uddannelsesfunktion) 
� Brønderslev afsnit   Neuro – rehabilitering (ingen uddannelsesfunktion) 

Medicinsk Center – Hjørring har fem sengeafsnit med i alt 108 sengepladser: 
 

• 202A - Hjertemedicinsk afsnit 
• 202B – Fællesambulatorium 
• 204A – Akut modtage afsnit/Endokrinologisk afsnit 
• 204B – Lungemedicinsk afsnit 
• 205A – Akut apopleksi/Reumatologi 
• 205B – Gastroenterologi/hepatologi 
 

På Brønderslev afsnit (afsnit B6/B7) forefindes sengepladser til neuro-rehabilitering efter 
apopleksi og neurotraume. 
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 Hjørring afsnit har med virkning fra d. 1.4.2008 akutsygehusfunktion på lige fod med Syge-
hus Thy – Mors (Thisted) og Aalborg sygehus. Dette betyder, at alle patienter som indlæg-
ges via ”112” samt alle patienter med akutte hjertesygdomme indlægges på Medicinsk Cen-
ter – Hjørring. På Frederikshavn afsnit modtages selekterede, visiterede patienter frem til kl. 
22.00. Denne visitation varetages af læger på Hjørring afsnit. På Hjørring afsnit modtages 
imellem 25-35 patienter pr. døgn. 
De enkelte medicinske afsnit er bemandet med faste speciallæger og ledes af en speciale-
ansvarlig overlæge. Der er en stab af fælles reservelæger under videreuddannelse. Reuma-
tologisk afdeling (205A) har egne reservelæger i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. 
 
Medicinsk Center – Hjørring er bemandet med 29 læger, heraf 10 overlæger (1 centerchef + 
9 sideordnede overlæger), 5 stillinger til hoveduddannelse i medicinsk speciale, 3 Introdukti-
onsstillinger i medicin (2 stillinger på 12 måneder samt 1 stilling på 6 måneder som kombine-
res med 6 måneders ansættelse på Reumatologisk afdeling). Herudover er der 6 basislæge-
stillinger samt 4 såkaldte Blokstillinger til uddannelse i Almen medicin (Almen praksis). Sidst-
nævnte stillinger har en ansættelsesvarighed på 6 måneder. 
 
Vagtfunktion 
 
Vagtfunktionen på afdelingen varetages af tre vagtlag: basisvagt, mellemvagt og bagvagt. 
Den daglige arbejdstilrettelæggelse er beskrevet udførligt i  ”Afdelingsinstruks”. 
 
Forvagt 
Forvagten dækkes i 2 holdsdrift fra kl. 8.00 - 17.00 samt 16.00 - 8.00 (weekend og Helligda-
ge: 17.30 – 9.00). Vagten er 8 skiftet. Vagten varetages af reservelæger i Klinisk Basis Ud-
dannelse (KBU) samt hoveduddannelsesstilling i almen medicin (H-AP). Tjenesten er plan-
lagt som vagttjeneste med normaltjeneste og efterfølgende rådighedstjeneste på tjeneste-
stedet (”tilstedeværelsesvagt”). 
  
Mellemvagt 
Mellemvagten dækkes i 2 holdsdrift fra kl. 8.00 - 17.00 samt 16.00 - 8.00 (weekend og Hel-
ligdage: 17.30 – 9.00). Vagten er 9 skiftet. Vagten varetages af reservelæger i introduktions-
stilling samt hoveduddannelse i medicinsk speciale. Såfremt der er vakancer, suppleres 
vagtlaget med af læger ansat i hoveduddannelsesstilling i almen medicin, under hensynta-
gen til kvalifikationer. Sidstnævnte læger kan således midlertidigt oprykkes i mellemvagtslag. 
Det er dog et krav, at alle læger som fungerer i dette vagtlag har opnået Sundhedsstyrelsens 
tilladelse til selvstændigt virke (B-autorisation).  
Arbejdet er planlagt som normaltjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste på tjeneste-
sted (”tilstedeværelsesvagt”). Der er på hverdage en mellemvagt i modtagelsen fra kl. 8.00 – 
17.00 (supervision af yngre kolleger). Om aftenen går vagthavende mellemvagt altid stue-
gang (18.00 - 21.00) på det akutmedicinske afsnit (204A) og gennemgår dagens akutte pati-
enter i samarbejde med/superviseret af bagvagt/visitator. 
 
Bagvagt 
Bagvagten dækkes i 1 holdsdrift fra kl. 8.00 - 8.00. Vagten varetages af læger i Hovedud-
dannelsesstilling samt overenskomstansatte/specialeansvarlige overlæger. Vagten er 10 
skiftet. Vagten er tilrettelagt som normaltjeneste med efterfølgende rådighedstjeneste uden-
for tjenestested (”boligvagt”). Bagvagten varetager tilsyn på andre afdelinger evt. bistået af 
mellemvagten, gennemgang af akut indlagte patienter i samtlige afsnit samt aftenstuegang 
på samtlige afsnit bistået af mellemvagten fra kl.18.00 - 21.00. Visitator går aftenstuegang på 
eget afsnit.  
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Supervision og vejledning 
 
Den uddannelsesansvarlige bistås af 1-2 uddannelseskoordinerende yngre læger. 
Under uddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor fællesmedicinske og 
mere specialespecifikke mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompe-
tencer tillægges med stigende kompleksitet. 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 ansættelsen. Det er derfor af stor betydning, at den uddannelsessø-
gende har en meget tæt kontakt med sin vejleder. Det er afdelingens ansvar at sikre rimelige 
muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer for denne kompetenceerhvervelse samt 
uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge). Kompe-
tencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. Det er altid mu-
ligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved introduktions-
samtale eller efterfølgende justeringssamtaler. 
 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evaluerin-
gerne. I dagtiden vil lægen blive superviseret af læger med et højere kompetenceniveau. 
 
Konferencer 
 
Konference medicinsk afdeling:  
 
Daglig 8.00-8.15 samt 12.15-12.30, tirsdag, onsdag og fredag fremlægger YL på skift 
”Dagens case”. 
 
Røntgenkonference 
Daglig 8.15-8.45 mandage og torsdage i form ”læringskonference”.  
 
Vagtkonference medicinsk afdeling:  
Daglig vagtkonference 16.30 med deltagelse af vagtholdet. 
 
 
 
Højt specialiseret afdeling (Blok III): 
Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital 
 
Afdelingen generelt, samarbejdspartnere 
Reumatologisk Afdeling U er en grenspecialiseret reumatologisk afdeling. Afdelingen modta-
ger patienter med sjældne og/komplicerede reumatologiske sygdomme fra det vestdanske 
område samt patienter fra Århus Sygehus optageområde.  
Afdelingen samarbejder med andre medicinske afdelinger på Århus Universitetshospital 
samt de neuro- og ortopædkirurgiske afdelinger, radiologiske afdelinger etc.  
Afdelingen har udefunktion ved Center for Sundhed og Træning og Idrætsklinikken på Århus 
Sygehus. 
Afdelingen er aktuelt normeret med 6 overlæger, 1 afdelingslæge, 7 hoveduddannelses- 
forløb samt 2 introduktionsstillinger.  
Afdelingen har et professorat og tre lektorater (B-) i reumatologi.  
Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter ved Aarhus Universitet på 1., 8, 
9. og 12. semester og postgraduat undervisning.  
 
Organisation af specialet og faglige funktioner 
Den uddannelsessøgende læge indenfor intern medicin: Reumatologi skal under supervision 
varetage udredning og behandling af reumatologiske patienter i stamafdeling, i ambulatori-
um, dagafsnit, rygambulatorium, idrætsklinik samt deltage aktivt i konferencer og fællesam-
bulatorier. Lægen vil have eget ambulatorium.  
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Afdelingen har 14 sengepladser, heraf 4 hotelsenge. Gruppen af indlagte patienter omfatter 
især patienter med inflammatoriske led- og bindevævssygdomme. Til afsnittet er tilknyttet fy-
sio- og ergoterapeut. 
Afdelingen har årligt ca. 800 indlæggelser, hvoraf 25 % er akutte og 15 % uden regionale pa-
tienter.  
 
Reumatologisk dagafsnit 
I dagafsnittet varetages overvejende patienter i biologisk behandling samt patienter med be-
hov for hurtigere og mere intensivt udrednings- og behandlingsforløb. Dagafsnittet har ca. 
1000 årlige lægekontakter.  
 
U-ambulatorium 
I U-ambulatoriet varetages alle typer patienter med reumatiske sygdomme. Der er årligt ca. 
8000 lægekontakter.  
 
Rygambulatorium 
I rygambulatoriet varetages primært patienter med tegn på akut cervikalt eller lumbalt 
rodtryk. Der er tæt samarbejde til neuro- og ortopædkirurg samt neuroradiolog. Rygambula-
toriet har ca. 1000 årlige lægekontakter.  
 
Idrætsmedicinsk klinik 
Idrætsmedicinsk klinik betjenes i samarbejde med ortopædkirurger. Klinikken betjenes 1 dag 
ugentligt.  
 
Center for Sundhed og Træning 
Center for Sundhed og Træning ejes og drives af Gigtforeningen. Centret har årligt ca. 300 
rehabiliteringsforløb. Centret betjenes 3 gange ugentligt ved overlæge.  
 
 
Vagtfunktion 
Lægen vil have vagt på Reumatologisk Afdeling U kl. 8-18 hverdage og 8-14 lørdage - hel-
ligdage.  
Lægen vil tillige deltage i vagt på medicinske visitationsafsnit (MVA).  
MVA modtager med få undtagelser alle akutte medicinske patienter. Fra MVA bliver patien-
terne 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 (Hepatogastroenterologisk Afdeling V, Lungemedicinsk Afdeling B, Medicinsk-
endokrinologisk Afdeling M og Infektionsmedicinsk Afdeling Q). MVA er døgnet rundt be-
mandet med speciallæger i tilstedeværelsesvagt.  
Lægen vil fungere som skadestuebagvagt med tilstedeværelse på sygehuset i aften- og nat-
tetimer. 
 
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 lægen ved endt ansættelse som minimum 
har opnået de beskrevne kompetencer men gerne været kommet videre efter ønske og be-
hov. Vejleder sikrer også, at der gennemføres introduktions-, evaluerings- og slutsamtaler 
inden for de angivne tidsrammer, og at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for læ-
gen i samarbejde med denne.  Endelig gennemfører vejleder løbende supervision af uddan-
nelsesforløbet gennem det daglige samarbejde. Lægen skal i Blok III videreudvikle evnen til 
selvstændigt arbejde også m.h.t. mere specielle reumatologiske problemstillinger. Der er al-
tid umiddelbar mulighed for konferering med erfarne kolleger. Uddannelsen på afdelingen fo-
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regår hovedsagligt igennem det kliniske arbejde. Afdelingens indtag af reumatologiske spe-
cialepatienter sikrer, at den uddannelsessøgende læge eksponeres for et bredt spektrum af 
sygdomsbilleder.  
 
Konferencer, undervisning og kurser 
Dagtidsarbejdet er organiseret med morgenkonference (kl. 08.00-08.15), efterfulgt af team-
konference i sengeafdeling og dagafsnit, stuegang, ambulatorievirksomhed og middagskon-
ference (kl. 13.30). Onsdage er der røntgenkonference kl. 12.00. 
Der er formaliseret klinisk undervisning en gang ugentligt (onsdage 14.00-15.00) med såvel 
eksterne som interne undervisere. Dagligt i forbindelse med middagskonferencen afholdes ”ti 
kliniske minutter”, hvor alle læger skiftevis fremlægger patientcases.  
De fastsatte fællesmedicinske/specialespecifikke kurser skal gennemføres og godkendes.  
 
Fælles specialambulatorium 
Fælles reumatologisk/ortopædkirurgisk ambulatorium findes i relation til skulder/albue, hånd- 
og fodproblemer.  
 
Forskning 
Afdelingen varetager udvikling og forskning indenfor de fleste aspekter af reumatologien, 
herunder klinisk netværksforskning inden for reumatoid artrit og artrose, basal og klinisk la-
boratorieforskning i cytokiner og deres receptorer, registerforskning samt basal og klinisk 
knoglebiologisk forskning.  
 
 
 
PRÆSENTATION AF KOMPETENCEUDVIKLING 
Kompetenceudvikling 
Under den reumatologiske hoveduddannelse skal der ske en løbende kompetenceudvikling, 
hvor fællesmedicinske og reumatologiske kompetencer 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 jævnt forløbende kompetence-
evaluering, så ikke alle kompetence skal opnås i den sidste periode af en blok. Det er afde-
lingens ansvar at sikre rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer for den-
ne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddan-
nelsesansvarlig overlæge). 
Det er ligeledes første afdelings ansvar at udlevere en mappe med specialets samlede porte-
følje til lægen inklusive alle bilag (målbeskrivelse og uddannelsesprogram). Denne portefølje 
skal lægen anvende og medbringe under hele hoveduddannelsesforløbet ved vejlednings-
samtaler, til løbende faglig udvikling og løbende evalueringer, til indsamling af det materiale 
og den dokumentation, der skal anvendes ved ansøgning om speciallægeanerkendelse. Heri 
findes alle skemaer til vejledning og evalueringer, der er nævnt i dette program. For at sikre 
løbende kompetenceudvikling gennem hele hoveduddannelsen gælder følgende tids- og an-
talsfordeling for erhvervelse af kompetencemål fra målbeskrivelsen under de enkelte ansæt-
telsesblokker i hoveduddannelsen i videreuddannelsesregion Nord. Lægen kan ikke fortsæt-
te til næstfølgende stillingsmodul, før alle de angivne kompetencemål for det aktuelle modul 
er erhvervet (dokumenteret), med mindre andet aftales. Kompetencelisten angiver de kom-
petencer, der som minimum skal være erhvervet under hver modulansættelse. Det er muligt 
at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer angivet under senere moduler, idet for-
delingen angiver, hvornår kompetencen senest skal være opnået.  
Derfor skal der ved udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan for blokansættelsen, 
ved introduktionssamtalen laves aftale om, hvilke kompetencer lægen skal og kan opnå un-
der den aktuelle blokansættelse. Valg af ikke-obligatorisk mål kan eventuelt revideres ved 
justeringssamtalerne, erhvervelse af de obligatoriske kompetencer ligger fast.  
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LÆRINGSSTRATEGI, EVALUERINGSMETODER OG KURSER 
Der henvises til: 
Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer (Sundheds-
styrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin, april 2007) og  
Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi (Sundhedsstyrel-
sen og Dansk Reumatologisk Selskab, august 2007). 
 
Evalueringsstrategier 
Der henvises til afsnit vedr. forklaringer om evalueringsmetoder i målbeskrivelsen og specia-
lets portefølje. I porteføljen findes alle nødvendige skemaer til struktureret evalueringer klar 
til brug. Den enkelte kompetence godkendes ved stempel og underskrift samt dato i logbo-
gen for reumatologiske eller fællesmedicinske kompetencer.  
 
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 dagligt uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen (speciallæge inden 
for 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 karri-
ereforløb og der lægges konkret, individuel uddannelsesplan for den enkelte blok ved brug af 
skemaet for porteføljen.  
Det planlagte forløb gennemgås og eventuelle justeringer foretages ud fra den enkeltes bag-
grund. Der aftales planlagte forløb på sengeafsnit, ambulatorier, dagafsnit samt vagtopgaver. 
Der laves aftaler om konkrete forløbsamtaler, minimum hver 3. måned samt ved afslutning af 
hver enkelt blokansættelse. Efter hver samtale laves skriftligt referat i skemaet fra porteføl-
jen. Slutsamtaleark medbringes ved efterfølgende introduktionssamtale. Alle samtaleark ind-
sættes i porteføljen og sendes i kopi til den uddannelsesansvarlige overlæge. Der lægges 
plan for kursusdeltagelse, eventuel undervisnings- og forskningsopgaver. Den yngre læge 
kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis der er problemer af uddannel-
sesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. Ud-
dannelsesansvarlig overlæge kan dog vælge at indgå i hovedvejledningen. 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team, lægen arbejder på i det daglige. Der er be-
skrevet ovenfor, hvordan den enkelte afdeling sikrer god løbende supervision fra ældre kol-
leger i sengeafsnittet og ambulatorium. 
 
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, resultatet bør inddrages i afdelin-
gens daglige organisation og drift ligesom hospitalet herved har mulighed for at monitorere 
videreuddannelseskvalitet 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 således betydning for vurdering af afdelingens status som uddannel-
sessted og om den skal ændres. Det er derfor obligatorisk at udfylde denne evaluering. Der 
henvises til de gældende regionale retningslinier herfor. Evalueringen udfyldes elektronisk 
via www.evaluer.dk.  
 
 
Inspektorordningen 
Inspektorordningen har til formål at kvalitetsudvikle videreuddannelsen. Ordningen har ud-
gangspunkt i Sundhedsstyrelsen. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor og-
så inspektorrapportene fra de enkelte afdelinger kan ses. 
(http\\www.sst.dk\uddannelse/laeger/inspektorordningen) 
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Kontaktadresser under hovedforløbet  
 
 
Det regionale kontor for lægelig uddannelse:  
Kontaktperson: Fuldmægtig Jeannie Rumph. 
Adresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg, tlf. 87284824. 
E-mail-adresse: se hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
 
Postgradual klinisk lektor (PKL) 
Overlæge, dr. med. Ulrik Tarp. 
Reumatologisk Afdeling, U, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. 
Tlf. 89494217. 
E-mail: ulritarp@rm.dk 
Hjemmeside: www.auh.dk 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge i Blok I og Blok IV 
Overlæge Søren Schmidt-Olsen, Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel. 
Bispensgade 37,9800 Hjørring 
Tlf 99643513 
E-mail: sso@rn.dk 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge Blok II   
Overlæge, klinisk lektor Kim Therkelsen 
Medicinsk Center Hjørring, Sygehus Vendsyssel 
Tlf. 99643128 
E-mail: kim.therkelsen@rn.dk 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge Blok III 
Overlæge, ph.d. Mogens Pfeiffer Jensen, Reumatologisk Afdeling U, Århus Sygehus, Nør-
rebrogade 44, tlf. 89494208. 
Email: mogejens@rm.dk. 
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KKOOMMPPEETTEENNCCEELLIISSTTEE 
 

Blok I 
Speciale specifikke kompetencer 

 
Nr. Mål Metoder til kompetencevurdering 

Hjælpeskemaerne findes i Porteføljen på 
www.danskreumatologiskselskab.dk 

4.1.1 Udføre regional ledundersøgelse  
 

Godkendt kursus i non -inflammatoriske ledsyg-
domme 
og 
Struktureret observation i klinikken (skema 1) 

4.1.2 Udføre global ledundersøgelse 
 

Godkendt kursus i inflammatoriske ledsygdom-
me 
og 
Struktureret observation i klinikken  
(skema 2) 

4.1.3 Stille indikation for og udføre injektion 
af lokalsteroid  

Struktureret observation i klinikken  
(skema 3) 
og 
Struktureret vejledersamtale 
 

4.1.4 Udføre ledpunktur, herunder aspirere 
og undersøge ledvæske 

Struktureret observation i klinikken  
(skema 3) 

4.1.5 Udføre rygundersøgelse 
 

Godkendt kursus i ryg 
og 
Struktureret observation i klinikken  
(skema 4) 

4.1.7 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af patient med monoartrit 

Godkendt kursus 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskri-
velse af akut monoartrit, skema 5) 

4.1.17 Samarbejde i team, herunder: 
• indtage rollen som teamleder 

eller teammedlem, hvor dette er 
betimelig 

• kommunikere effektivt med det 
tværfaglige team, i afdelingen, 
ambulatoriet, fysio- og ergote-
rapien. 

 

Struktureret observation i klinikken (tværfaglig 
konference skema 17.) 
 

4.1.21 Reflektere kritisk over egne handlinger, 
og håndtere situationer, hvor der er 
begået fejl eller utilsigtede hændelser 
(Målet evalueres ved afslutningen af 
den første tredjedel af hoveduddannel-
sen) 

Bedømmelse af opgave (skema 18) 
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Blok I 
Fælles medicinske kompetencer 

 

Nr. Mål 

Metoder til kompetencevurdering 
Hjælpeskemaer til alle evalueringer 
findes i porteføljen på DSIM´s hjem-

meside 
http://www.dsim.dk/ 

 

2 Problematisere, kondensere og fremlægge en sy-
gehistorie* 

360-graders evaluering 
 

3 Identificere faglige problemstillinger som kræver 
fremlæggelse på afdelingskonference  

Godkendt evaluerings-skema 
Og  

Godkendt kursus: 
Rationel klinisk beslutningsteori 

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

9 Identificere faglige problemstillinger som kræver 
fremlæggelse på afdelingskonference * 

Godkendt evaluerings-skema 
Og  

Godkendt kursus: 
Rationel klinisk beslutningsteori 

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

 
Godkendt audit rapport 

*Kompetencen kan opnås i blok I eller II 
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 Blok II 
Fælles medicinske kompetencer 

 
 

Nr. Mål 

Metoder til kompetencevurdering 
Hjælpeskemaer til alle evalueringer 

findes i porteføljen på DSIM´s 
hjemmeside 

http://www.dsim.dk/ 
 

1 Lede teamkonference, herunder vejlede og supervi-
sere yngre læger * 

360-graders evaluering 
godkendte kurser: 

LAS II og III 

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 argu-
mentere. 

360-graders evaluering 

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 sen-
geafsnit, herunder analysere, vurdere og prioritere 
arbejdet og koordinere dagens opgaver. 

360-graders evaluering 
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 re-
lation til den enkelte patient og dennes pårørende 360-graders evaluering 

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

360-graders evaluering 

   

11 Analysere og vurdere ordineret farmakoterapi og 
handle på det. 

Godkendt evaluerings-skema 
Og  

godkendt kursus: 
Rationel farmakoterapi og medi-
kamentel iatrogenese 

 

12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer 
herunder kunne afgøre om patienten skal henvises 
til andet speciale eller ej. (note 1). 
En liste over de almindelige medicinske sygdoms-
manifestationer forefindes sammen med evalue-
ringsskemaer i porteføljen på DSIM´s hjemmeside  
(  http://www.dsim.dk/ ) 

Godkendte evalueringsskemaer 
Og  

godkendte kurser: 
• Psykiatri og neurologi for in-

tern medicinere 
• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv te-

rapi 
• Onkologi for intern medicine-

re 
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• Rationel klinisk beslutnings-
teori 

 
 
*Kompetencen kan opnås enten i Blok I eller Blok II 
 
 
AMBULATORIEFUNKTION 
Efter afsluttet speciallægeuddannelse skal lægen kunne: 
 

Nr.. Mål Metode til kompetencevurdering 

12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer , 
herunder kunne afgøre om patienten skal henvises 
til andet speciale eller ej. (note 1).  
En liste over de almindelige medicinske sygdoms-
manifestationer forefindes sammen med evalue-
ringsskemaer i porteføljen på DSIM´s hjemmeside  
(  http://www.dsim.dk/ )  

Godkendte evaluerings-skemaer 
Og  

godkendte kurser: 
• Psykiatri og neurologi for in-

tern medicinere 
• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv te-

rapi 
• Onkologi for intern medicine-

re 
• Rationel klinisk beslutnings-

teori 
 

 
*Kompetencen kan opnås enten i Blok I eller Blok II 
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VAGTFUNKTION 
Efter afsluttet speciallægeuddannelse skal lægen: 
 

Nr. Mål Metode til kompetencevurdering 

15 
Udøve teamledelsesfunktion af yngre læger, syge-
plejersker, og andre faggrupper, herunder lede et 
vagthold.  

360-graders evaluering 
godkendte kurser: 

LAS II og III 

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

360-graders evaluering 
godkendte kurser: 

LAS II og III 

17 Skabe tryghed for den enkelte medarbejder og væ-
re tilgængelig. 

360-graders evaluering 
godkendte kurser: 

LAS II og III 

18 Supervisere yngre kolleger i vurdering af den enkel-
te patient og i praktiske procedurer  

360-graders evaluering 
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 

12 

Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, 
herunder kunne afgøre om patienten skal henvises 
til andet speciale eller ej. (note 1). 
En liste over de almindelige medicinske sygdoms-
manifestationer forefindes sammen med evalue-
ringsskemaer i porteføljen på DSIM´s hjemmeside  
( http://www.dsim.dk/ ) 

Godkendte evaluerings-skemaer 
Og  

godkendte kurser: 
• Psykiatri og neurologi for in-

tern medicinere 
• Den ældre patient 
• Akut medicin og intensiv te-

rapi 
• Onkologi for intern medicine-

re 
• Rationel klinisk beslutnings-

teori 
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Blok III 
Speciale specifikke kompetencer 

 
 

Nr. Mål Metoder til kompetencevurdering 
Hjælpeskemaerne findes i Porteføljen på 
www.danskreumatologiskselskab.dk 

4.1.6 Ordinere relevante billeddiagnostiske 
undersøgelser  

Godkendt kursus 
og 
Struktureret vejledersamtale 
og/eller 
Audit af journaler 
 

4.1.8 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af patient med oligo/poly-
artrit * 

Godkendt kursus 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se af et ambulant forløb med nyopstået oli-
go/polyartrit, skema 6) 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se af et ambulant forløb med kronisk oli-
go/polyartrit, 
skema 7) 
og 
Bedømmelse af opgave (fremlæggelse af patient 
med inflammatorisk ledsygdom på konference 
uden patient, skema 8.) 
og 
Bedømmelse af opgave 
(fremlæggelse af patient med inflammatorisk led-
sygdom på konference med patient, skema 9). 

4.1.9 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning samt videre visitation af pa-
tienter med systemiske bindevævs-
sygdomme, herunder vaskulitter 

Godkendt kursus i inflammatoriske sygdomme 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se på en patient med systemisk bindevævssyg-
dom, skema 10.) 
 

4.1.10 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af patienter med osteoartro-
se 

Godkendt kursus 
og 
Bedømmelse af opgave (refleksiv rapport på 3 
patienter med osteoartrose, skema 11. 
 

 
4.1.18 

Samarbejde med andre afdelinger, 
herunder rekvirere og gå tilsyn, udvise 
respekt for andres behov for og an-
modning om reumatologisk ekspertise i 
en etisk afvejning af patienters behov 
for service samt egne og afdelingens 
ressourcer 
 

Struktureret vejledersamtale som ved skema 
Generel vurdering 
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4.1.19 Konstruktivt bidrage til en effektiv an-
vendelse af de reumatologiske res-
sourcer gennem organisatoriske og 
pædagogiske tiltag mhp. udbredelse af 
viden og oplæring af andre 

Bedømmelse af opgave 
(Undervisning af praktiserende læger  
og/eller 
Udarbejdelse af instruks til egen afdeling/andre 
afdelinger) 

4.1.20 Rådgive om og arbejde for øget sund-
hed hos patienten ud fra evidensbase-
ret viden om reumatologiske sygdom-
me, herunder væsentlige risikofaktorer 
og betydning af forebyggelse 

Struktureret vejledersamtale 
 

4.1.22 Afslutte en konsultation og et patient-
forløb inden for en rimelig tidsramme  
(Målet evalueres ved afslutning af den 
anden tredjedel af hoveduddannelsen) 

Struktureret vejledersamtale som ved skema 
Generel vurdering 
 

 
 
* Skema 6 og 8 
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Blok IV 

Speciale specifikke kompetencer 
 
 

Nr. Mål Metoder til kompetencevurdering 
Hjælpeskemaerne findes i Porteføljen på 
www.danskreumatologiskselskab.dk 

4.1.8 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af patient med oligo/poly-
artrit * 

Godkendt kursus 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se af et ambulant forløb med nyopstået oli-
go/polyartrit, skema 6) 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se af et ambulant forløb med kronisk oli-
go/polyartrit, 
skema 7) 
og 
Bedømmelse af opgave (fremlæggelse af patient 
med inflammatorisk ledsygdom på konference 
uden patient, skema 8.) 
og 
Bedømmelse af opgave 
(fremlæggelse af patient med inflammatorisk led-
sygdom på konference med patient, skema 9). 

4.1.11 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning samt viderevisitere patien-
ter med metaboliske knoglesygdomme 

Godkendt kursus 
og 
Bedømmelse af opgave (patientforløbsbeskrivel-
se på en patient med osteoporose, skema 12.) 

4.1.12 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af patienter med nakke-, 
ryg- og bækkensmerter 

Godkendt kursus  
og 
Bedømmelse af opgave (refleksiv rapport på 3 
patienter med lænde-rygsmerter,  
skema 13.) 

4.1.13 Varetage diagnostik, behandling og 
opfølgning af pt. med regionale og ge-
neraliserede smerte- tilstande i bevæ-
geapparatet 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret observation i klinikken  
(skema 14) 
 

4.1.14 Lede ukomplicerede og komplicerede 
rehabiliteringsforløb af reumatologiske 
patienter, herunder stille indikation for 
fysio- og ergoterapi og fastlægge be-
handlingsplan i samarbejde med tvær-
fagligt team 

Godkendt kursus i rehabilitering (fysio- og ergo-
terapi) 
og 
Bedømmelse af opgave (refleksiv rapport om 2 
rehabiliteringsforløb, skema 15.)  
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4.1.15 Varetage patienter med bevægeappa-
ratbetinget socialmedicinske proble-
mer, herunder identificere, vejlede og 
initiere socialmedicinsk samarbejde på 
baggrund af gældende lovgivning 

Godkendt rehabiliteringskursus  
og 
Bedømmelse af opgave  
(udfærdigelse af 4 superviserede statusbedøm-
melser og 3 speciallægeerklæringer, skema 16.) 

4.1.16 Informere om en kronisk tilstand eller 
undersøgelsesresultater på en empa-
tisk måde i relation til grænser for 
egen kompetence og afdelingens 
praksis for håndtering af alvorlige 
samtaler, og sikre forståelse 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret observation i klinikken  
(skema 14) 
 
 
 
 

4.1.23 Være opmærksom på reumatologens 
særlige rolle og ekspertise, og det pro-
fessionelle ansvar dette medfører 
(Målet evalueres ved afslutning af den 
sidste tredjedel af hoveduddannelsen) 
 

Struktureret vejledersamtale 
som ved skema Generel vurdering 

4.1.24 Vurdere hvornår yderligere undersø-
gelser eller behandling ikke er indiceret 
(Målet evalueres ved afslutning af den 
sidste tredjedel af hoveduddannelsen) 
 

Struktureret vejledersamtale som ved skema 
Generel vurdering  

 
* Skema 7 og 9 
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Fælles medicinske kompetencer 
 
AMBULATORIEFUNKTION 
Efter afsluttet speciallægeuddannelse skal lægen kunne: 
 

Nr. Mål Metode til kompetencevurdering 

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

EBM-opgave 
Og 

Godkendt forskningstræning 

13 

I eget speciale ambulatorium varetage diagnostik, 
behandling og profylakse af de almindeligt fore-
kommende sygdomme som angivet i målbeskrivel-
se for dit speciale 

Som angivet i målbeskrivelsen for 
dit speciale 

 


