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Indledning 
Speciallægeuddannelsen indenfor specialet klinisk biokemi skal sikre, at speciallægen 
besidder kompetencer, så vedkommende kan begå sig som speciallæge i klinisk bio-
kemi indenfor alle 7 lægerolle-områder. Speciallægen skal besidde kompetencer på 
specialistniveau, med viden, færdigheder og professionelle holdninger og adfærd, 
indenfor de klinisk biokemiske specialområder. Dette skal kvalificere speciallægen til 
at kunne løse de opgaver, man forventer, at en speciallæge i klinik biokemi kan klare.  
Speciallægeuddannelsen består af en ansættelse i en introduktionsstilling og en ho-
veduddannelsesstilling. Der er udarbejdet en detaljeret målbeskrivelse, hvor specialet 
beskrives nærmere og der henvises hertil for videre baggrundsinformation. Målbe-
skrivelsen beskriver desuden de generelle vejledninger og regler for gennemførelse af 
speciallægeuddannelsen. 
I Videreuddannelsesregion Nord er specialet kun repræsenteret i hospitalsregi. Der 
findes tre højtspecialiserede afdelinger, Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Univer-
sitetshospital Skejby, Klinisk Biokemisk Afdeling på Ålborg Sygehus og Klinisk 
Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Herudover findes 
specialet repræsenteret på alle regionshospitaler i regionen. 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har det overordnede ansvar for spe-
ciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord, støttet af det regionale videre-
uddannelsessekretariat, ”kontor for lægelig uddannelse”, samt den postgraduate klini-
ske lektor (PKL) indenfor specialet. Specialets PKL følger løbende speciallægeud-
dannelsen på de involverede afdelinger, sammen med specialets regionale følgegrup-
pe, der består af PKL samt den uddannelsesansvarlig overlæge fra hver af de afdelin-
ger, 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 uddannelsespro-
grammer når dette er relevant og laver evt. udviklingstiltag. 
Det Regionale råd for Lægers Videreuddannelse og Videreuddannelsessekretariatet 
har ansvar for afvikling af de generelle kurser, bortset fra LAS3, som er Sundhedssty-
relsens ansvar. De specialespecifikke kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk 
Biokemis Undervisningsudvalg I (UUI). De specialspecifikke kurser er nærmere om-
talt i specialets målbeskrivelse og på selskabets hjemmeside.  

Uddannelsesforløbet 
I Videreuddannelsesregion Nord deltager følgende afdelinger i speciallægeuddannel-
sen i klinisk biokemi: 
 
Ålborg Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Århus Universitetshospital Skejby, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Regionshospitalet Randers, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Regionshospitalet Viborg, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Puljestilling på klinisk afdeling  
 
 
Ålborg, Århus og Skejby deltager i blokforløbet som universitetsafdeling med speci-
alfunktion. Randers og Viborg deltager som regional afdeling med hovedfunktion. 
Alle blokke er sammensat så en hoveduddannelsesstilling starter med ansættelse ved 
en universitetsafdeling, herefter ansættelse i en halvårlig stilling på en klinisk afdeling 
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og til slut en stilling ved et regionshospital med hovedfunktion. Hoveduddannelsen 
varer i alt 54 måneder. 
 
 
Nedenstående tabel viser forløbet af den aktuelle hoveduddannelsesblok 
Modul Ansættelsessted Ansættelsesvarighed 
Modul 1  Klinisk Biokemisk afd., Århus Sygehus 30 måneder 
Modul 2  Klinisk afdeling, puljestilling 6 måneder 
Modul 3) Klinisk Biokemisk afd., Regionshospitalet Vi-

borg 
12 måneder 

 
Det forventes, at lægen i hele uddannelsesforløbet har funktioner relateret til daglige 
driftsopgaver, udviklingsopgaver, kvalitetssikring, patientbehandling, uddannelses og 
forskning. 
I modul 1 fokuseres på indføring i specialet og erhvervelse af de grundlæggende 
kompetencer. 
I modul 2 vil fokus være på den kliniske uddannelse. Den kliniske uddannelse skal 
konsolidere og videreudvikle de kompetencer, der er opnået basisuddannelsen. 
I modul 3 skal lægen træne og opnå erfaring og overblik indenfor de erhvervede fag-
kompetencer, samt opnå modning indenfor ledelsesmæssige og administrative kompe-
tencer, som skal have særligt fokus i dette modul. 
 

Beskrivelse af ansættelsesstederne som indgår i blokansæt-
telsen 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Klinisk Biokemisk Af-
deling 

Århus Sygehus 
Århus Sygehus er en del af Århus Universitetshospital, der i øvrigt omfatter Skejby og 
Psykiatrisk Hospital. Århus Sygehus er et højt specialiseret sygehus med lands- og 
landsdelsfunktioner med i alt 40 afdelinger og godt 5000 ansatte. Sygehuset er belig-
gende på fire forskellige adresser med afdelinger på Nørrebrogade, Tage-Hansens 
Gade, P.P. Ørumsgade samt på Samsø Sygehus. Århus Sygehus har en hospitalsledel-
se, der refererer til regionens direktion. Sygehuset er organiseret i fem centre: Kræft-
center, Medicinsk Center, Kirurgisk Center, Neurocenter og Servicecenter, hvor Kli-
nisk Biokemisk Afdeling er en del af Kræftcenteret.  

Klinisk Biokemisk Afdeling 

Virksomhedsgrundlag  
KBA's ledelse arbejder på alle niveauer ud fra virksomhedsgrundlagets overordnede 
vision - "Den største viden - den bedste behandling" med delvisioner indenfor de fem 
overordnede temaer for organisationen, medarbejderne, patienten, forskningen og 
omverdenen. KBA's ledelse fastsætter herunder mål for afdelingens aktiviteter og 
udvikling, udarbejder strategier samt planlægger og styrer i forhold til virksomheds-
grundlaget. 
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Faciliteter 
Klinisk Biokemisk Afdeling består af geografisk adskilte enheder beliggende på Ta-
ge-Hansens Gade og Nørrebrogade. På Nørrebrogade (NBG) er det centrale afsnit 
beliggende i bygning 9B på 2., 3. og 4. etage. Der er fire decentrale laboratoriesatellit-
ter (C-, D-, F- og By-lab ), som primært varetager prøvetagning. Vagtfunktioner vare-
tages fra det centrale afsnit på 3. etage. På Tage-Hansens Gade (THG) er der et cen-
tralt afsnit beliggende i bygning 2, 1. etage, som også varetager prøvetagning (KBA-
amb). Der er desuden en decentral prøvetagningsfunktion ved hæmatologisk ambula-
torium. Vagtfunktioner varetages fra det centrale afsnit, THG.  

Opgaver 
Afdelingen har årligt omkring 800.000 patientkontakter, og afgiver omkring 8 millio-
ner analysesvar. Afdelingen udfører laboratorieydelser for hospitalets kliniske afde-
linger og områdets praktiserende læger. Desuden udføres en række specialanalyser for 
andre hospitaler. For afdelingens ydelser er der fastsat servicemål, som evalueres år-
ligt. 
Ydelserne omfatter blodprøvetagning, EKG-tagning samt analysearbejde indenfor 
almen klinisk kemi, endokrinologi, hæmatologi, trombose/hæmostase, medikamenter, 
speciel hæmatologi, syre-base, tumormarkører, vitaminer, blodtypeserologi og mole-
kylær diagnostik. Andre opgaver er kvalitetssikring af decentrale analyser udført af de 
kliniske afdelinger samt information og rådgivning overfor brugere af laboratorie-
ydelser såvel internt på sygehuset som eksternt. Klinisk biokemisk afdeling modtager 
dagligt ambulante patienter fra sygehusets kliniske afdelinger og den primære sund-
hedstjeneste, hvorfra der også indsendes prøver til analyse. 
På THG er der er en vagtfunktion, som betjener de kliniske afsnit på THG og afsnit 
beliggende ved P.P. Ørumsgade. På NBG betjenes de kliniske afsnit af vagtfunktionen 
der. Afdelingen har fagligt ansvar for laboratoriefunktionen ved Samsø Sygehus. 
Ved afdelingen er der en praksiskonsulentordning med ansvar for kvalitetssikring af 
laboratorieanalyser i primærsektoren i Århus, Hinnerup, Hørning og Samsø kommu-
ner og der er en mobiltjeneste for prøvetagning i patientens hjem, som desuden også 
dækker Odder Kommune.  
Afdelingen varetager speciallæge uddannelse i klinisk biokemi, undervisning af medi-
cinstuderende og bioanalytikerstuderende.  
Afdelingen varetager forskning og udvikling. Til afdelingen er knyttet universitetets 
kliniske professorat indenfor klinisk biokemi. Desuden leverer Klinisk Biokemisk 
Afdeling laboratorieydelser til de kliniske forskningsprojekter, der udføres af sygehu-
sets øvrige afdelinger. 
Laboratoriets IT-system (LABKAII) giver mulighed for elektronisk rekvisition og 
svarafgivelse for sygehusets afdelinger samt almen praksis. Endvidere er afdelingen 
tilsluttet det fælles IT-system for blodbankerne i det tidligere Århus Amt. 

Organisation 
Ved afdelingen er der ansat omkring 225 medarbejdere. Afdelingsledelsen består af 
en ledende overlæge og en ledende bioanalytiker. Den akademiske stab udgøres af i 
alt fem overlæger, herunder den ledende overlæge og Aarhus Universitets lærestols-
professor og herudover af en afdelingslæge, tre 1. reservelæger/reservelæger og seks 
kemikere. Ved afdelingen er der endvidere ansat en kvalitetsleder, tre bioanalytike-
rundervisere, syv afdelingsbioanalytikere, omkring 170 bioanalytikere, fem sekretæ-
rer, tolv servicemedarbejdere/laboratorieportører/piccoline. 
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Stabsfunktioner for KBA 
På afdelingen findes en række stabsfunktion: 
Kvalitetsstyring 
Kommunikation og information  
Uddannelse og undervisning 
Forskning og udvikling 
LMU og sikkerhed 
KBA-IT 
Praksis og præanalytisk område 
Servicegruppe 

Sektioner ved klinisk biokemisk afdeling 
Afdelingen er opdelt i 9 sektioner, som varetager analysearbejde indenfor et nærmere 
defineret fagområde.  
Kemilab NBG 
Kemilab THG 
Hæmatologilab NBG 
Hæmatologilab THG 
Multilab 4 NBG 
Multilab 2 NBG 
Molekylær lab THG 
Forskningslab K/4 NBG 
Blodbanken, THG  

Regionshospitalet Viborg, Klinisk Biokemisk Afdeling 
Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Viborg varetager tre overordnede op-
gaver: Produktion, undervisning samt forskning og udvikling.  
 
Produktionen omfatter udtagning af prøver, analysering af prøver og svarafgivelse 
samt information og rådgivning om anvendelse af klinisk biokemiske analyser. Kli-
nisk biokemisk afdeling betjener patienter fra sygehusets sengeafdelinger og ambula-
torier samt fra primærsektoren med rutine- og specialundersøgelser. Afdelingen udfø-
rer desuden blodprøvetagning i patientens hjem og på plejehjem. Afdelingen foretager 
udredning og risikovurdering vedrørende blodprop og blødning. 
 
Forskning og udvikling omfatter støtte til de kliniske afdelingers forskning og afde-
lingens egen forskning.  
 
Undervisningen omfatter oplæring af andet personale i brugen af patientnært analyse-
udstyr, konsulentfunktion i forhold til primærsektorens blodprøvetagning og udførelse 
af analyser - og inden for sygdomme relateret til blodpropper og blødning - undervis-
ning af patienter. Den omfatter desuden undervisning af studerende, kommende spe-
ciallæger og efteruddannelse af afdelingens personale.  

Kompetenceudvikling 
Under den klinisk biokemisk hoveduddannelse skal der ske en løbende kompetence-
udvikling, hvor mål opnås i en fortløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer 
tillægges med stigende kompleksitet indtil den endelige speciallægekompetence op-
nås. 
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Den yngre læge skal være opmærksom på at der sker en jævn fortløbende kompeten-
ceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af et modul. 
Det er afdelingens ansvar (modul 1) at sørge for rimelige muligheder (de angivne læ-
ringsmetoder) og rammer for denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejled-
ning (primært hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge). Det er ligeledes før-
ste afdelings 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 vejlednings-
samtaler, til løbende faglig udvikling og løbende evalueringer, til indsamling af det 
materiale og den dokumentation, der skal anvendes ved ansøgning om speciallægean-
erkendelse. Heri findes alle skemaer til vejledning og evalueringer, der er nævnt i 
dette program. 
 
For at sikre en løbende kompetenceudvikling gennem hele hoveduddannelsen gælder 
tids- og antalsfordeling som det fremgår af tabellen nedenfor for erhvervelse af kom-
petencemål fra målbeskrivelsen under de enkelte ansættelsesmoduler i hoveduddan-
nelsen. Lægen kan ikke fortsætte til næstfølgende stillingsmodul før alle de angivne 
kompetencemål for det aktuelle modul er erhvervet (dokumenteret), med mindre an-
det aftales. Der er i fastsættelsen taget hensyn til, at der i slutningen af uddannelses-
forløbet skal trænes erfaring i erhvervede kompetencer, og derfor er antallet af kom-
petencer 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 kompe-
tencen senest skal være opnået. 
Derfor skal der ved udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan for modulan-
sættelsen, ved introduktionssamtalen, laves aftale om hvilke kompetencer lægen skal 
og kan opnå under den aktuelle modulansættelse og hvordan disse kompetencer skal 
evalueres. Valg af ikke-obligatoriske mål kan evt. revideres ved justeringssamtalerne, 
erhvervelse af de obligatoriske kompetencer ligger fast. 
 
Uddannelsesprogrammet er ens for alle hoveduddannelsesblokke i Region Nord, hvad 
angår 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. 

Kompetencemål, modul 1-3 
Kompetencerne i nedenstående kompetenceskemaer for modul 1-3 (moduler, se side 
3) er opdelt i de 7 lægeroller: 
 
1. Medicinsk ekspert 
2. Kommunikator 
3. Samarbejder 
4. Leder og administrator 
5. Sundhedsfremmer 
6. Akademiker 
7. Professionel 
 
Nummerering af mål i nedenstående tabel: Tallet før punktum henviser til ovenståen-
de nummererede roller. Tallet efter punktum er en forløbende nummerering af målene 
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som de er anført (uden nummerering) i målbeskrivelsen for klinisk biokemi (januar 
2004). 
 

Modul 1 
Nr 

Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.1 Kunne anvende den teknologisk mest effektive 
laboratoriemetode på et givent klinisk problem. 

Medicinsk ekspert Afdelingsundervisning og 
mesterlære. 

 Struktureret observa-
tion i laboratoriet 
Feedback på under-
visning 

1.2 Kunne anvende og forklare basale principper bag 
kemiske, biokemiske, immunologiske og moleky-
lærbiologiske laboratorieteknikker. 

Medicinsk ekspert Færdighedskursus og 
selvstudier og mesterlære. 

Godkendt kursus og 
fremlæggelse af 
principper for yngre 
kolleger. 

1.4 Have opsat mindst én klinisk biokemisk analyse 
"fra grunden" samt implementere denne i laborato-
riet 

Medicinsk ekspert Mesterlære Struktureret observa-
tion i laboratoriet 

1.5 Kunne anvende principperne for logistik i laborato-
riet og ved decentrale analyser, herunder rekvisiti-
on, prøveindsamling, prøveprocessering, fordeling 
og opbevaring samt forsendelse regionalt som 
nationalt i forbindelse med opsætning af nye ana-
lyser og udarbejdelse af vejledninger 

Medicinsk ekspert Mesterlære  Struktureret observa-
tion i laboratoriet 

1.6 Kunne implementere ny analyse, herunder kunne 
vurdere relevansen af nyt analyseprincip i en 
klinisk sammenhæng inden for mindst ét område 
blandt de sjældne analyser på en højt specialiseret 
afdeling. 

Medicinsk ekspert Selvstudier og undervis-
ning 

Struktureret vejleder-
samtale og bedøm-
melse af gennemført 
undervisning 

1.8 Kunne opstille og implementere et rationelt analy-
sekontrolsystem til minimering af analytiske fejl og 
minimering af unødvendig omkørsler af analyser 
ved både centrale og decentrale analyser for en 
given analyse med udgangspunkt i opstillede 
analytiske kvalitetskrav. 

Medicinsk ekspert Afdelingsundervisning 
eller selvstudium. Og 
opgave (statistik eller 
kvalitetssikring) og mester-
lære  

Bedømmelse af 
opgave og strukture-
ret vejledersamtale 

1.10 
Kunne analysere og vurdere human sygdomsma-
nifestation ud fra detaljeret viden om normal og 
patologisk biokemi. 

Medicinsk ekspert Selvstudium og opgave 
(fx. case-præsentation) 

Struktureret vejleder-
samtale og dedøm-
melse af opgave  

1.11 
Kunne redegøre for patobiologisk baggrund ved 
almindelige analyser og indikation for analysen 
samt for tolkning af analyseresultatet. 

Medicinsk ekspert Selvstudium og undervis-
ning 

Feed-back på f gen-
nemført undervisning. 

1.12 
Redegøre for principper og begrænsninger ved 
klinisk biokemiske analyser og anvende disse ved 
tolkning af testresultater. 

Medicinsk ekspert Selvstudium og undervis-
ning 

Feedback på gen-
nemført undervisning 

1.13 
Kunne bedømme og anvende informationsværdien 
af et testresultat i forskellige kliniske situationer 
(referenceområde, sensitivitet, specificitet, prædik-
tiv værdi, signifikante forandringer). 

Medicinsk ekspert  Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale 

1.15 
Medvirke ved introduktion af nye eller ændring af 
eksisterende klinisk biokemiske analyser på et 
rationelt evidensbaseret grundlag og udarbejdelse 
af skriftligt materiale. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og udarbejdel-
se af skriftligt materiale  

Struktureret vejleder-
samtale og bedøm-
melse af skriftligt 
materiale 

1.17 Kunne analysere og vurdere laboratoriemæssige 
resultater i relation til patientens symptomer og 
kliniske tegn. 

Medicinsk ekspert Mesterlære Struktureret observa-
tion i laboratoriet 

1.22 
Vurdere patientprognose ud: 
� fra klinisk biokemiske testresultater 
��risikofaktorer 
��behandling. 

Medicinsk ekspert Mesterlære Struktureret observa-
tion i laboratoriet 

1.24 Udarbejde eller revidere én instruks inden for en 
sygdomskategori i samarbejde med speciallæge. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og udarbejde 
instruks 

Bedømmelse af 
instruks 
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Modul 1 
Nr 

Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

2.2 Kommunikere internt i en tværfaglig arbejdsgrup-
pe, beskrive opgaven, lede gruppen og formulere 
resultat skriftligt og mundtligt. 

Kommunikator Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale og 360 gra-
ders evaluering 

2.3 Kunne informere patienter mundtligt og sikre 
forståelsen. 

Kommunikator Mesterlære Struktureret observa-
tion i laboratoriet 

2.4 Udarbejde skriftligt patientinformationsmateriale 
om en undersøgelses formål og udførelse og rette 
materialet til efter feed-back fra de medarbejdere, 
der er involverede i undersøgelsen. 

Kommunikator Udarbejdelse af informati-
onsmateriale  

Bedømmelse af 
informationsmateriale 

3.1 I den akutte situation kunne fastlægge en udred-
nings- eller behandlingsplan for en patient i sam-
arbejde med andre personalegrupper i forbindelse 
med de nævnte profileringsområder, herunder 
identificere og beskrive de roller, ekspertiser og 
begrænsninger for alle medlemmer af tværfaglige 
teams, som er nødvendige for optimal opnåelse af 
mål relateret til patientvaretagelse, videnskabelige 
problemstillinger, uddannelsesmæssige opgaver 
eller administrative opgaver. 

Samarbejder Mesterlære og opgave  Bedømmelse af 
opgave og/eller 360 
graders evaluering. 

3.3 Indgå i tværfaglige team-møder og bidrage med 
sin egen biokemiske ekspertise. Herunder kunne 
udarbejde skriftligt informationsmateriale til vejled-
ning af brug af biokemiske analyser/markører i 
samarbejde med kliniske afdelin-
ger/praksissektoren. 

Samarbejder Mesterlære og skriftligt 
informationsmateriale 

Bedømmelse af 
skriftligt informati-
onsmateriale og/eller 
360 graders evalue-
ring. 

3.4 Fastlægge handlingsplaner for løsning af proble-
mer i samarbejde med medlemmer af tværfaglige 
teams. Herunder hører opstilling af biokemiske 
udredningsprogrammer i form af flow-diagrammer 
ved f.eks. udredning af thyreoideasygdomme, 
anæmi og dyslipidæmier. Fastlæggelse af indikati-
onsområde og rationelt brug af nye biokemiske 
markører og analyser. 

Samarbejder Mesterlære og opgave Bedømmelse af 
opgave og/eller 360 
graders evaluering. 

3.5 I samarbejdet med klinikere omkring eksempelvis 
point-of-care testning eller hæmostase-
/tromboseproblemer have respekt for deres faglige 
krav samtidig med at kunne bidrage med relevant 
faglig ekspertise. 

Samarbejder Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale og/eller 360 
graders evaluering 

3.6 Indgå i samarbejdet i tværfaglige teams i forhold til 
udvikling af samarbejdet, løsning af konflikter, give 
og modtage feedback og i forbindelse hermed 
kunne forstå og bruge teorier om konfliktløsning, 
gruppedynamik og rollefordeling i grupper og 
således deltage som mægler/bisidder ved løsning 
af personrelaterede konflikter i laboratoriet. 

Samarbejder Tværfagligt kursus  Godkendt kursus og 
360 graders evalue-
ring 

3.7 Formidle til sundhedspersonale hvordan sund-
hedsorganisationen påvirker patientbehandling, 
forskning og uddannelsesmæssige aktiviteter 
lokalt, regionalt og nationalt.. 

Samarbejder Kursus og undervisning  Godkendt kursus og 
feed-back på af 
gennemført undervis-
ning  

4.2 Varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder ar-
bejdsfordeling (vejlede, styre og sikre samarbej-
det). 

Leder/ administra-
tor 

Mesterlære Struktureret vejler-
dersamtale eller 360 
graders evaluering 

4.3 Udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen. Leder/ administra-
tor 

Udarbejde instruks Bedømmelse af 
instruks 

4.4 Lede et tværfagligt samarbejde vedrørende en 
faglig problemstilling. 

Leder/ administra-
tor 

Kursus og mesterlære Godkendt kursus og 
360 graders evalue-
ring. 
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Modul 1 
Nr 

Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

4.6 Motivere og engagere samarbejdspartnere. Leder/ administra-
tor 

Mesterlære 360 graders evalue-
ring 

4.7 Kunne indtage en lederrolle i samarbejdet internt i 
laboratoriet, eksempelvis ved opstilling, indkøring 
og drift af nye analyser, ved analysetekniske 
problemer, der kan have kliniske konsekvenser 
samt ved omstillinger i driften. 

Leder/ administra-
tor 

Mesterlære. Struktureret observa-
tion i laboratoriet. 

5.1 Hos den enkelte patient skal lægen kunne vareta-
ge rådgivning inden for individuelle kliniske profil-
område(r) (fx koagulation, hyperlipidæmi, diabeto-
logi, allergologi, forgiftninger). 

Sundhedsfremmer Mesterlære og selvstudier 
og/eller afdelingsundervis-
ning (rollespil).  

Struktureret observa-
tion i klinikken og/eller 
patientvurderinger. 

5.2 Informere patientpopulationer om risikofaktorer og 
effekt af forebyggelse, fx i patientforeninger. 

Sundhedsfremmer Mesterlære Struktureret observa-
tion i klinikken 

5.4 Kunne samarbejde med videnskabelige selskaber, 
foreninger eller myndigheder om at identificere og 
rådgive risikogrupper/patientkategorier. Overord-
net set skal lægen kunne fungere som rådgiver for 
myndigheder. 

Sundhedsfremmer Opgave, f.eks. Udarbej-
delse af patientforløbs-
programmer. Udarbejdelse 
af informations-materiale. 

Bedømmelse af 
patientforløbsprogram 
og informationsmate-
riale 

5.5 Identificere og reagere på forhold, hvor rådgivning 
og oplysning er påkrævet, både internt vedrørende 
sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold og 
vedrørende forhold inden for individuelle kliniske 
profilområder. 

Sundhedsfremmer Mesterlære og opgave, 
f.eks.udarbejdelse af 
skriftligt materiale og/eller 
undervisningsopgave. 

Struktureret vejleder-
samtale og Bedøm-
melse af opgave 
og/eller Bedømmelse 
af gennemført under-
visning  

5.6 Anvende regler vedrørende anmeldelsespraksis 
(fx anmelde stikulykker) og laboratoriemæssige 
arbejdsrisici. 

Sundhedsfremmer Selvstudium  Struktureret vejleder-
samtale 

6.1 Holde sig ajour med ny viden, herunder videreud-
vikle og dokumentere en kontinuerlig uddannel-
sesstrategi. 

Akademiker Selvstudium Struktureret vejleder-
samtale og vurdering 
af porteføljens opteg-
nelser. 

6.2 På specialistniveau kunne vurdere medicinsk 
litteratur kritisk ved at kunne opstille kriterier for: 
• Søgning 
• Udvælgelse af litteratur 
• Kvalitet 

Akademiker Mesterlære. Struktureret kollegial 
bedømmelse.  

6.4 Formidle faget til kolleger og andre samarbejds-
partnere. 

Akademiker Undervisning  Feed-back på gen-
nemført undervisning 
og struktureret kolle-
gial bedømmelse 

6.6 Identificere problemstillinger mhp. videnskabelige 
studier. 

Akademiker Mesterlære og selvstudi-
um og opga-
ve(forskningstræning)  

Struktureret vejleder-
samtale og bedøm-
melse af gennemført 
opgave 

6.7 På specialistniveau søge videnskabelig litteratur, 
herunder vælge relevant database samt udarbejde 
en målrettet, udtømmende og reproducerbar 
søgestrategi. 

Akademiker Projekt (forskningstræ-
ning) 

Bedømmelse af 
gennemført projekt 

6.8 Udarbejde forsøgsprotokol på basis af litteratur-
søgningen 

Akademiker Projekt (forskningstræ-
ning) 

Bedømmelse af 
projekt  
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Modul 1 
Nr 

Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

6.9 Varetage etiske krav til forskningsprojekter, herun-
der anvende det videnskabsetiske komitésystem 
og relevant kunne varetage anmeldelse til den 
regionale videnskabsetiske komité efter gældende 
retningslinier og kunne udforme ansøgninger og 
anmelde til relevante instanser (etisk komité, 
datatilsynet, lægemiddelstyrelsen mv.). 

Akademiker Projekt Bedømmelse af 
projekt 

6.11 Formulere videnskabelige artikler på en måde, at 
de kan publiceres i videnskabelige tidsskrifter, 
herunder anvende gældende procedurer ved 
publikation af videnskabelige artikler. 

Akademiker Projekt (forskningstræ-
ning) 

 Bedømmelse af 
projekt 

6.12 Redegøre for gældende god videnskabelig praksis 
vedrørende publicering. 

Akademiker Selvstudium Struktureret vejleder-
samtale 

7.1 Kunne arbejde på grundlag af informeret samtykke 
fra patientens side, respektere tavshedspligt, 
udvise forståelse for forskellige kulturelle, religiø-
se, samfundsmæssige og økonomiske vilkår hos 
patienter samt anvende paternalisme med omhu. 

Professionel Mesterlære  360 graders evalue-
ring 

7.2 I forhold til kolleger/andre personalegrupper: Re-
spektere kollegers forskellighed i forhold til ud-
øvelsen af erhvervet, være bevidst om konkurren-
cesituationer og have evne til at mestre disse. 

Professionel Mesterlære.  Struktureret vejleder-
samtale eller 360 
graders evaluering  

7.3 Anvende regler og vilkår for erhvervets udøvelse i 
forhold til ansættende myndighed, have forståelse 
for den politiske situation i forhold til sundhedsvæ-
senet og forsknings- samt udannelsesområdet. 

Professionel Kursus og mesterlære Godkendt kursus og 
struktureret kollegial 
bedømmelse 

7.4 Forholde sig i relation til medier som professionel 
og som privatperson. 

Professionel Mesterlære. Struktureret vejleder-
samtale 

7.5 Være bevidst om eget grundlag for at udøve virk-
somhed som speciallæge i form af faglighed, 
videnskabsteoretisk grundlag, værdigrundlag, 
egne styrker og svagheder, samt i forhold til sam-
fundets opfattelse af professionsbegrebet udtrykt 
som: evnen til at løse bestemte opgaver, leve op til 
faglige normer og standarder for at udføre dette 
arbejde. 

Professionel  Aktiv deltagelse i det 
faglige livs, privatlivets, 
familielivets, samlivets, 
kulturlivets og fritidslivets 
aktiviteter under bevidst-
gørelse af egne styrker og 
svagheder. 

Struktureret vejleder-
samtale. 

 
 

Modul 2 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.16 Kunne integrere anamnese og objektiv undersø-
gelse med laboratorieundersøgelser og planlæg-
ge yderligere undersøgelser til hjælp i differential-
diagnostik og behandling og inkorporere disse i 
en formel skriftlig kommunikationsrapport. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og rapport  Audit af arbejdsprak-
sis og bedømmelse af 
rapport 

1.18 Skabe overblik og sammenhæng i den diagnosti-
ske udredning hos den enkelte patient. 

Medicinsk ekspert Mesterlære Audit af arbejdsprak-
sis 

1.23 
Kunne arbejde med kliniske beslutningsgrænser 
for paraklinisk information (ikke kun biokemi). 
Både i akutte situationer og i forbindelse med 
længere udredningsforløb. 

Medicinsk ekspert Mesterlære Audit af arbejdsprak-
sis 
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Modul 2 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.26 Optage anamnese, som er fyldestgørende i rela-
tion til patientens problemer på biomedicinske, 
sociale og psykologiske områder og svarende til 
god intern medicinsk standard 
• Sætte en ramme for samtalen og strukturere 
den 
• Anvende åbne spørgsmål fulgt af hensigtsmæs-
sige lukkede spørgsmål 
• Sikre fakta ved eksplorative spørgsmål 
• Opsummere og afstemme med patienten 
• Lytte til og varetage patientens anskuelser 
• Bedømme nødvendig brug af tolk 

Medicinsk ekspert Mesterlære  Struktureret observa-
tion i klinikken  

1.27 Gennemføre objektiv undersøgelse, der opfylder 
kravene til god intern medicinsk standard 
• Redegøre for anatomisk og fysiologisk basis for 
normale og patologiske kliniske fund 
• Bruge undersøgelsesinstrumenter på en hen-
sigtsmæssig måde 
• Forklare undersøgelsen for patienten og gen-
nemføre den med mindst mulig gene  
• Spore og afsløre afvigelser fra struktur og funk-
tion, herunder diskrete manifestationer af sygdom 
• Systematisere fundene 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære  Struktureret vejleder-
samtale og strukture-
ret observation i 
klinikken  

1.28 Anvende relevant og tilstrækkelig medicinsk 
diagnostik på en måde, der opfylder kravene til 
god intern medicinsk standard 
• Redegøre for biokemisk, fysisk og fysiologisk 
basis for prøver i intern medicinsk klinisk arbejde 
• Redegøre for fysisk baggrund til almindelige 
billeddiagnostiske un dersøgelser i intern medi-
cinsk klinisk arbejde 
• Vælge relevante prøver på en problemorienteret 
måde 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære  Struktureret vejleder-
samtale og strukture-
ret observation i 
klinikken og audit af 
journaler  

1.29 Opsøge og anvende information, der er nødven-
dig for patientvaretagelsen, på en måde der 
opfylder kravene til god intern medicinsk standard 
• Fremlægge klinisk problemstilling for erfarne 
kolleger  
• Opsøge og anvende databaser, afdelingens 
retningslinier, tidsskrifter, mv. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og afdelings-
undervisning  

Struktureret observa-
tion i klinikken  

1.30 Fortolke og anvende de opnåede data i patient-
behandlingen på en måde, der opfylder kravene 
til god intern medicinsk standard 
• Opstille en problemorienteret undersøgelsesplan 
ved almindelige symptomkomplekser inden for 
intern medicin 
• Opstille sandsynlig diagnose og motivere diffe-
rentialdiagnoser 

Medicinsk ekspert Mesterlære og afdelings-
undervisning  

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
audit af journaler 

1.31 Træffe kliniske beslutninger på en måde der 
opfylder kravene til god intern medicinsk standard 
• Redegøre for principper i Evidence Based Medi-
cine 
• Være fleksibel, herunder parat til at revurdere 
diagnostisk strategi og diagnose, og handle på 
det  
• Anvende afdelingens retningslinier 

Medicinsk ekspert Selvstudier og mesterlære 
og afdelingsundervisning  

Struktureret vejleder-
samtale og strukture-
ret observation i 
klinikken og audit af 
journaler 
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Modul 2 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.32 Vurdere den enkelte patients prognose i relation 
til relevante risikofaktorer og den givne behand-
ling på en måde, der opfylder kravene til god 
intern medicinsk standard 
• Fastlægge risikofaktorer for den enkelte patient 
• Udvikle en ikkediskriminerende holdning til alle 
patienter og erkende deres individuelle behov 
• Rådgive om ønskelige forandringer af livsstil, 
herunder fx vægtreduktion, ophøre med rygning 
og begrænsning af alkoholforbrug 

Medicinsk ekspert Mesterlære og afdelings-
undervisning 

Struktureret observa-
tion i klinikken 

1.33 Vurdere og tage højde for den enkelte patients 
evne og indstilling til at gennemføre en behand-
ling (compliance) 
• Forklare udredning, fund og diagnose og sikre 
sig patientens forståelse 
• Informere om bedst mulige behandling og sikre 
sig patientens forståelse 

Medicinsk ekspert Mesterlære og afdelings-
undervisning 

Struktureret observa-
tion i klinikken  

1.34 Vurdere og følge op på behandlingen på en måde 
der opfylder kravene til god intern medicinsk 
standard 
• Vælge hensigtsmæssige prøver og undersøgel-
ser til opfølgning 
• Vælge evidensbaseret og optimalt tidsinterval til 
opfølgning 
• Være bevidst om og anvende afdelingens ret-
ningslinier til opfølgning 

Medicinsk ekspert Selvstudier og mesterlære 
og afdelingsundervisning 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
audit af journaler 

1.35 Diagnosticere og behandle akut hypoglycæmi. 
Kunne gennemføre: 
• Initial diagnostik og behandling, samt kunne 
visitere ikkediabetiske patienter 
• Udredning og behandling akut og ved indlæg-
gelse af diabetespatienter 
• Information om forholdsregler i forhold til motor-
kørsel og maskinbetjening 
• Enkel justering af igangværende diabetesbe-
handling. 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og læringsdagbog og/eller 
teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 

1.36 Initialt diagnosticere og behandle akutte elektro-
lytforstyrrelser. Kunne gennemføre initial diagno-
stik og akut behandling af  
• hyper- og hypokalkæmi  
• hyper- og hyponatriæmi 
• hyper- og hypokaliæmi 
• syre-base-forstyrrelser 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og læringsdagbog og/eller 
teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 

1.37 Diagnosticere og initialt behandle akut nyreinsuf-
ficiens 
Kunne gennemføre: 
• Iværksættelse af undersøgelser mhp. differen-
tialdiagnostik mellem post-, renal- og prerenal 
uræmi 
• Gennemføre initial behandling heraf. 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og læringsdagbog og/eller 
teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 

1.38 Diagnosticere og farmakologisk behandle akut 
koronar syndrom 
Kunne gennemføre: 
• Differentialdiagnostik mellem coronarsygdom og 
non-coronar sygdom 
• Iværksætte af kardiovaskulær farmakoterapi 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og/eller fokuseret klinisk 
ophold og/eller teoretisk 
kursus og/eller færdigheds-
kursus 

 Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 
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Modul 2 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.39 Diagnosticere og behandle akut kardiel inkom-
pensation. 
Kunne gennemføre: 
• Differentialdiagnostik til skelnen mel-lem akut 
højre- og venstresidigt hjerte-svigt 
• Initial diagnostik og behandling af akut kardio-
gent lungeødem 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og/eller fokuseret klinisk 
ophold og/eller teoretisk 
kursus og/eller færdigheds-
kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
Struktureret interview 
og/eller Audit af 
journaler og/eller 
Godkendt kursus  

1.40 Diagnosticere, behandle og visitere dyb vene-
trombose, herunder farmakologisk og ikke-
farmakologisk behandling. 
Kunne gennemføre: 
• Diagnostik og initial behandling, herunder non-
farmakologisk 
• Foretage relevant henvisning til koagulations 
udredning 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære  Struktureret observa-
tion i klinikken og 
Struktureret interview  

1.41 Diagnosticere og behandle akut svær respirati-
onsinsufficiens. 
Kunne gennemføre: 
• Differentialdiagnostik og akut behandling, her-
under non-farmakologisk (KOL, astma og lun-
geemboli) 
• Justering af anfaldsforebyggende behandling 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og/eller teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 

1.42 Diagnosticere og initialt behandle sepsis. 
Kunne gennemføre: 
• Initial diagnostik og behandling 
• Diagnosticering af DIC 
• Indledning af empirisk antibiotisk behandling 
• Kardiovaskulære stabilisering 
• vudering af den immuninkompente patient 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og/eller afdelingsundervis-
ning og læringsdagbog 

Selvstudium og Me-
sterlære og/eller 
Afdelingsundervisning 
og Læringsdagbog  

1.43 Diagnosticere, initialt behandle og visitere menin-
gitis. 
Kunne gennemføre: 
• Initial diagnostik og behandling 
• Undersøgelser til mikrobiologisk diagnostik 
• Tolkning af mikroskopi-svar 
• Antibiotisk behandling 
• Plan for monitorering 
• Information 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og/eller afdelingsundervis-
ning og/eller teoretisk 
kursus 

Selvstudium og Me-
sterlære og/eller 
Afdelingsundervisning 
og/eller Læringsdag-
bog  

1.44 Diagnosticere og behandle forgiftninger. 
Kunne gennemføre: 
• Diagnostik og behandling, herunder kunne 
visitere til monitorering af ukomplicerede forgift-
ninger med: 
• Paracetamol 
• Benzodiazepin 
• Morfika 
• Salicylat 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og/eller fokuseret klinisk 
ophold og/eller lærings-
dagbog  

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
Struktureret interview 
og/eller Audit af 
journaler  

1.45 Udrede icterus. 
Kunne gennemføre: 
• Differentialdiagnostik til skelnen mellem hepatisk 
og extrahepatiske ikterus 
• Initiale undersøgelser til diagnostik af årsag til 
hepatisk ikterus 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og læringsdagbog og 
selvstudium og/eller teore-
tisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 
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Modul 2 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.46 Udrede funktionsforstyrrelser i gld. Thyreoidea. 
Kunne gennemføre:  
• Initial diagnostik af hypo- og hypertyreose 
• Differentialdiagnostik af årsagerne til hyperty-
reose 
• Differentialdiagnostik af årsagerne til hypotyreo-
se 
• Særlig vægt skal lægges på mestring af de 
klinisk biokemiske analyser, der anvendes 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og/eller teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 

1.47 Udrede årsager til anæmi. 
Kunne gennemføre: 
• Differentialdiagnostik af årsagerne til anæmi 
betinget af nedsat erythrocytproduktion  
• Differentialdiagnostik af årsagerne til manifest 
eller kompenseret anæmi betinget af øget hæmo-
lyse 
• Særlig vægt skal lægges på mestring af de 
klinisk biokemiske undersøgelser, der anvendes 

Medicinsk ekspert Selvstudium og mesterlære 
og afdelingsundervisning 
og/eller teoretisk kursus 

Struktureret observa-
tion i klinikken og 
struktureret interview 
og/eller audit af jour-
naler og/eller god-
kendt kursus 
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Modul 3 

Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

1.3 Varetage praktisk lægefagligt arbejde i relation til 
analyser, der udgør 95 % af den samlede analy-
seproduktion i et laboratorium med basisfunktio-
ner, herunder udarbejde analyseforskrifter, pati-
entvejledninger etc. 

Medicinsk ekspert Kursus og selvstudium og 
mesterlære.  

Godkendt kursus og 
struktureret observa-
tion i laboratoriet 

1.7 Kunne dokumentere, opsætte, validere og imple-
mentere nye analyser på funktionsbærende 
enhed 

Medicinsk ekspert Selvstudier og mesterlære Struktureret observa-
tion i laboratoriet. 

1.9 
Sikre arbejdsmiljøet i laboratoriet, herunder: 
1.Deltage i afdelingens arbejdsmiljøopgaver. 
2.Udarbejdelse af konkrete arbejdspladsbrugsan-
visninger 

Medicinsk ekspert  Selvstudium og opgave Bedømmelse af 
opgave og strukture-
ret vejledersamtale 

1.14 
Anvende og rådgive om optimal evidensbaseret 
diagnostik under hensyntagen til den ressource-
mæssige allokering. 

Medicinsk ekspert Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale 

1.19 

Kunne rådgive om patientbehandling på grundlag 
af molekylær forståelse af sygdomsprocesser 
inden for et valgt profilområde. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og selvstudium 
og/eller opgave og fokuse-
ret ophold  

Struktureret vejleder-
samtale og Bedøm-
melse af opgave.  

1.20 Kunne rådgive om biokemiske forstyrrelser, deres 
diagnostik, monitorering og behandling ved delta-
gelse i tværfaglig problemorienteret konferen-
ce/stuegang. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og undervis-
ningsopgave 

Audit af arbejdsprak-
sis. Og bedømmelse 
af gennemført under-
visning 

1.21 Kunne opstille et rationelt evidensbaseret bioke-
misk undersøgelsesprogram til diagnostisk og 
udredning af patienter i primær såvel som sekun-
dær sektor, herunder deltage i tværfaglig udar-
bejdelse af vejledninger, guidelines eller standar-
der. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og opgave (fx. 
Skriftligt materiale) 

Bedømmelse af 
opgave 

1.25 
Fungere som sparringspartner i klinisk afdeling i 
forbindelse med vurdering af klinisk biokemisk 
information i konkrete dagligdags kliniske situati-
oner. 

Medicinsk ekspert Mesterlære og/eller under-
visningsopgave  

Audit af arbejdsprak-
sis og/eller bedøm-
melse af gennemført 
undervisning 

2.1 Kunne fremlægge og diskutere den teoretiske 
baggrund med kolleger fra de kliniske og parakli-
niske afdelinger ved implementering af nye eller 
ændring i eksisterende analyse-, undersøgelses- 
og udredningsprogrammer, herunder varetage 
instruktion og praktisk gennemførelse. 

Kommunikator Mesterlære .  Struktureret vejleder-
samtale og/eller 360 
graders evaluering 

3.2 Kunne samarbejde med administrativt personale 
samt IT- personale på eget sygehus samt amts-
ligt/regionalt til opstilling af laboratorieinformati-
onssystemer og udarbejdelse af forbrugsstatistik-
ker. 

Samarbejder Mesterlære og kursus og 
opgave 

Godkendt kursus og 
360 graders evalue-
ring. 

4.1 Identificere arbejdsopgaver og funktioner, hvori 
indgår ledelsesfunktion og anvise veje til deres 
løsning (der kan her skelnes mellem formel og 
uformel lederrolle). 

Leder/administrator Mesterlære og kursus og 
opgave (litteraturopgave, 
mtv-opgave, praktisk ana-
lyseopgave) eller udarbej-
delse af skriftligt materiale 
(instruktionsbog, referen-
ceprogram, patientvejled-
ning).  

Struktureret kollegial 
bedømmelse og Audit 
arbejdspraksis. og 
Bedømmelse af 
opgave  
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Modul 3 
Nr Mål Rolle Læringsstategi Evalueringsstrategi 

4.5 Udnytte og prioritere ressourcer i forhold til f.eks. 
patientvaretagelse, uddannelse, forskning, dispo-
nering af driftsmidler og eksterne aktiviteter. 

Leder/administrator Kursus og mesterlære Godkendt kursus og 
struktureret vejleder-
samtale 

4.8 Kunne løse konflikter i det tværfaglige samarbej-
de, eksempelvis med sin faglige ekspertise argu-
mentere for specielle analyser, analyseapparatur, 
eller behandlingsstrategier. 

Leder/administrator Mesterlære Struktureret observa-
tion i klinikken. 

5.3 Kunne anvende og rådgive vedrørende anvendel-
se af klinisk biokemiske undersøgelser i forbin-
delse med screening. 

Sundhedsfremmer Opgave, f.eks. Udarbejdel-
se af screenings-
programmer, udarbejdelse 
af informations-materiale. 

Bedømmelse af 
opgave 

6.3 Løbende vurdere lægelig praksis i klinisk biokemi 
med det overordnede formål at forbedre anven-
delsen af klinisk biokemiske analyser til fremme af 
sundhed, forebyggelse, diagnose og behandling, 
f.eks. ved: 
• At deltage i udarbejdelse af patient-
forløbsprogrammer. 
• Udarbejdelse af guidelines. 
• Udfærdige opgaver inden for evidensbaseret 
klinisk biokemi, f.eks. MTV-rapporter. 

Akademiker Mesterlære og opgave Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Bedømmelse af 
opgave  

6.5 Vejlede yngre kolleger eller andre faggrupper, 
f.eks. ved: Diplomuddannelsen, Osval-opgaver, 
specialeopgaver, mm. 

Akademiker Mesterlære og opgave  Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
bedømmelse af 
gennemført opgave 

6.10 Varetage praktisk projektplanlægning og fungere 
som bindeled til andre kliniske afdelinger. 

Akademiker Projekt (forskningstræning) Bedømmelse af 
projekt 

6.13 Kunne fremlægge forskningsresultater såvel 
internt i afdelingen som eksternt. 

Akademiker Projekt (forskningstræning). Bedømmelse af 
projekt  

7.6 Handle professionelt etisk samt vedligeholde det 
uddannelsesmæssige grundlag for at udøve 
profession. 

Professionel Mesterlære Struktureret vejleder-
samtale 

Obligatoriske kurser 
Der er i løbet af hoveduddannelsesforløbet flere obligatoriske kurser, der skal gen-
nemføres.  
LAS 2: Skal gennemføres under modul 1. 
Øvrige kurser: Skal gennemføres i den rækkefølge de opslås af Dansk Selskab for 
Klinisk Biokemis kursusudvalg UU1. Dette er nødvendigt for at gennemføre alle kur-
ser under speciallægeuddannelsen.  

Fokuserede ophold 
Under ansættelsen i modul 1 skal den yngre læge på fokuseret ophold på Center for 
Hæmofili og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital 
Skejby for at underbygge læringen af kompetencemål (3.1, 3.5, 5.1, 5.2) og få et mere 
indgående kendskab til analysemetoderne anvendt inden for centrets område.  
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Læringsstrategier 
Der henvises til det generelle afsnit om læringsmetoder i målbeskrivelsen samt ud-
dannelsesforløbets portefølje som udleveres i forbindelse med introduktionen til første 
ansættelse. I porteføljen vil alle nødvendige skemaer til vejledning og løbende erfa-
ringsopsamling forefindes. 

Evalueringsstrategier 
Der henvises til afsnit vedrørende forklaringer om evalueringsmetoder i målbeskrivel-
sen og uddannelsesforløbets portefølje. Den enkelte kompetence godkendes ved 
stempel og underskrift samt dato i logbogen for klinisk biokemiske kompetencer, der 
ligeledes findes i porteføljen. I porteføljen vil alle nødvendige skemaer/henvisning til 
elektroniske skemaer til strukturerede evalueringer forefindes klar til brug. 

Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen lig-
ger hos den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge. Det-
te ansvar er dog i det daglige uddelegeret til lægens hovedvejleder (speciallæge inden-
for specialet) samt alle de ældre kolleger, der deltager i den daglige kliniske vejled-
ning 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 uddannel-
sesplan for det enkelte modulforløb.  
Der laves aftaler om konkrete forløbssamtaler, minimum hver 6. måned samt ved af-
slutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale laves skriftligt referat i det 
relevante skema fra porteføljen. Slutsamtaleark medbringes ved efterfølgende intro-
duktionssamtale. Alle samtaleark indsættes i porteføljen med de nødvendige under-
skrifter. 
Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. Den 
yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis der er pro-
blemer af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via 
hovedvejlederen. Den kliniske vejledning vil foregå i de sektioner lægen arbejder på i 
det daglige.  

Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
For at man løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i den enkelte afdeling skal 
den yngre læge foretage en evaluering af uddannelsesstedet ved afslutningen af et 
modul på evaluer.dk. I Videreuddannelseregion Nord vil Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse lave årlig status over disse evalueringer. Denne evaluering har så-
ledes betydning for vurdering af afdelingens status som uddannelsessted, og om denne 
skal ændres.  
Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannel-
se. Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enkelte afdelinger kan ses: 
(www.sst.dk) 
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Kontaktadresser under hovedforløbet 

Videreuddannelsesregion Nord: 
Sekretariatsfunktionen for klinisk biokemi i Videreuddannelsesregion Nord varetages 
af 
sekretariatschef Jan Greve, E-mail: jan.greve@stab.rm.dk 
sekretær Peder Viborg 
Skottenborg 26, 8800 Viborg. 
Tlf. 8728 4824 

Postgraduat klinisk lektor (PKL) 
Overlæge Anne-Mette Hvas, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, 
Skejby  
Tlf. 8949 5100, E-mail: annehvas@rm.dk 

Uddannelsesansvarlig overlæger modul 1+3: 
Overlæge Søren Ladefoged, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus 
Tlf. 8949 7309, E-mail: soerlade@rm.dk 
Overlæge Axel Brock, Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg 
Tlf. 8927 2042, E-mail: axel.brock@viborg.rm.dk 

Arbejdsgang ved revidering af uddannelsesprogram 
• Programmet skal følge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses VEJ nr 9587 af 

14.7.2008: Vejledning om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddan-
nelse. 

• Uddannelsesprogrammet udarbejdes af de involverede afdelinger. 
• PKL’er får programmet til revision og godkendelse 
• PKL’er fremsender programmet til sagsbehandleren for klinisk biokemi i Videre-

uddannelsesregion Nord med et følgebrev, der redegør for revisionen og indstiller 
uddannelsesprogrammet til godkendelse. 

• Sagsbehandleren for klinisk biokemi i Videreuddannelsesregion Nord sørger for at 
det reviderede program sendes til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse og at det kommer på Videreuddannelsesregion Nords hjemme-
side. 


