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for hoveduddannelse 

til speciallægeuddannelsen 

i klinisk biokemi 

2½ år ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus 

½ år ved en klinisk afdeling, puljestilling, 

1 år ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Viborg. 
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1.  Indledning 
Du kan læse om specialet klinisk biokemi og om uddannelsen til speciallæge i klinisk kemi i Målbe-
skrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 
August 2003. (http://www.dskb.dk). Målbeskrivelsen er vedlagt. 
 
I Region Nord består uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi af følgende elementer: 
 
1 års ansættelse i introduktionsstilling  
 
4 års ansættelse i hoveduddannelse, heraf 2½ års ansættelse ved højt specialiseret klinisk biokemisk 
afdeling, ½ års ansættelse ved klinisk afdeling og 1 års ansættelse ved klinisk biokemisk afdeling 
med aktiviteter svarende til en funktionsbærende enhed. Under  hoveduddannelsen gennemføres 
efter behov fokuserede kliniske ophold af 2 x 2 ugers varighed.  

2.  Formålet med hoveduddannelsen 
Du skal i løbet af hoveduddannelsen opnå en række kompetencer, der tilsammen kan sikre at du 
med tiden vil kunne løse de opgaver man forventer, at en speciallæge i klinisk biokemi kan klare. 
Du skal opnå kompetencer indenfor de 7 roller som henholdsvis medicinsk ekspert, kommunikator, 
samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og endelig professionel. Roller-
ne er beskrevet i målbeskrivelsen. Med hensyn til de overordnede beskrivelser og retningslinier 
vedrørende læringsstrategi, evalueringsstrategi og den teoretiske uddannelse henvises der ligeledes 
til målbeskrivelsen. 

3.  Mentor 
Du skal gennem hele hoveduddannelsen have en mentor, det vil sige en ældre kollega, der uaf-
hængigt af hvilken del af uddannelsen, du er i gang med, vil kunne vejlede dig og fungere som 
sparingspartner i uddannelsesmæssige forhold. Du skal sammen med den uddannelsesansvarlige 
overlæge på den første afdeling i hoveduddannelsesforløbet aftale, hvem der skal fungere som din 
mentor.  

4.  Uddannelsesforløbet 
Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt således, at du på den ene side kan opnå de nødvendige kom-
petencer, og så du på den anden side løbende kan bidrage til løsning af afdelingens opgaver inden-
for laboratorieanalysefunktionen, undervisning og forskning. 
 
Den logbog, du skal anvende som hjælp til opnåelse af de ønskede kompetencer, er præsenteret i 
bilag 1. 
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Din hoveduddannelse er sammensat af følgende elementer: 

2½ års ansættelse ved 

Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Aalborg Sygehus 

½ års klinik i pulje stilling 1 års ansættelse ved 

Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Sygehus Viborg 

 
• 2½ års ansættelse ved Klinisk Biokemisk Afdeling er beskrevet i afsnit 5. 
• ½ års ansættelse på klinisk afdeling er summarisk omtalt i afsnit 6. 
• 1 års ansættelse ved Klinisk Biokemisk Afdeling er beskrevet i afsnit 7. 
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5.  Ansættelse på højt specialiseret enhed (HSE) i 2 ½ år 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus: 

5.1 Introduktion 
Introduktionsprogrammet omfatter et fælles program for alle nyansatte på Aalborg Sygehus og et 
afdelingsspecifikt program. En oversigt over sygehusets introduktionsprogram for yngre læger fin-
des på sygehusets hjemmeside under ”Lægers Uddannelsesforum”: 

www.aalborg-sygehus.dk/projekter/LUF/. 
Det afdelingsspecifikke program er beskrevet nedenunder og checklisten er vedlagt som bilag 2. 

5.2 Afdelingens opgaver 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus, har tre opgaver. Vi skal udføre laboratorieanalyser 
rekvireret af lægerne, vi skal undervise, og vi skal forske. 
 
Laboratorieanalysefunktionen omfatter analyser udført på blodprøver for hospitalets afdelinger og 
for praktiserende læger i området. Herudover udfører afdelingen nogle specielle analyser dels for 
andre hospitaler i amtet, dels for hospitaler i andre amter. I alt udføres der årligt over 4 mio. analy-
ser på mere end 200 forskellige komponenter.  
 
Undervisningen omfatter bl.a.medicinske studenter, læger under uddannelse i klinisk biokemi, bio-
analytikerstuderende og sundhedsteknologistuderende. 
 
Forskningen omfatter udover afdelingens egen forskning støtte til de kliniske afdelingers forskning 
og afdelingens egen forskning. Vi administrerer/udfører analyseringen af prøver til ca. 30 projekter 
startet af de kliniske afdelinger hvert år. 
Afdelingens egen forskning udføres af afdelingens ansatte og fondsansat personale. Det drejer sig 
om læger, andre akademikere, bioanalytikere og f.eks. molekylærbiologistuderende eller ingeniør-
studerende. 
Afdelingens egen forskning falder indenfor emnerne: 
Hepatitis virus:  
Både indenfor diagnostik af hepatitis B og hepatitis C har laboratoriet lands landsdelsfunktion, og 
der arbejdes til stadighed med at udvikle nye analyser og at udføre evidensbaseret rationel diagnos-
tik.  
Haptoglobin fænotyper: 
Afdelingen arbejder i øjeblikket med en række projekter vedrørende haptoglobin fænotyper sam-
menhængende med sygdomsprogression f.eks. indenfor mave-tarmsygdomme, leversygdomme, 
diabetes mellitus og reumatoid artrit samt aterosklerose. 
Xenobiotika metaboliserende enzymer: 
Der foregår en række projekter, hvor der undersøges xenobiotika metaboliserende enzymers fæno-
type og aktivitet f.eks i forbindelse med kræftsygdomme, men også i forbindelse med inflamma-
toriske sygdomme. 



 
Hoveduddannelse, Klinisk biokemisk afdeling Aalborg Sygehus og Randers centralsygehus 5 
28. januar 2004 

Mammacancer: 
Der er flere projekter i gang vedrørende sporadisk mammacancer, specielt epigenetiske modifika-
tioner, herunder promotor metylering og imprintning. 
Koagulation: 
Afdelingen har en lang forskningstradition og et speciallaboratorium inden for feltet. 

5.3 Afdelingens organisation 
Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende overlæge der refererer til sygehus-
ledelsen. Afdelingen er en del af Aalborg Sygehus. 
Afdelingens daglige ledelse varetages af en ledergruppe omfattende de 3 overlæger samt den 
ledende bioanalytiker og ledende lægesekretær, der leder henholdsvis bioanalytiker og lægesekre-
tærfunktionerne i afdelingens 2 hovedafsnit. 

5.4 Vejleder 
Det overordnede ansvar for din uddannelse varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæ-
ge 

• Din daglige vejleder vil være overlægen på den analysegruppe du er tilknyttet. Det er vejle-
ders opgave at sikre at du bliver introduceret til afdelingen og det er dig og vejlederen der 
gennemfører introduktions, midtvejs og afslutningssamtale.  

• I de enkelte analysegrupper vil analysegruppens overlæge fungere som vejleder for dit ud-
dannelsesprogram i analysegruppen og du er ansvarlig for at aftale samtale med analyse-
gruppens overlæge ved start og afslutning på ophold i de enkelte analysegrupper. 

5.5 De første uger (Checkliste er vedlagt som bilag 2) 
Introduktionsprogrammet skal sikre, at du hurtigt bliver fortrolig med afdelingen og planerne for din 
uddannelse. Den skal desuden sikre, at du kan opnå de nødvendige kompetencer med henblik på at 
deltage i afdelingens arbejde. 
Du vil først blive pålagt vagtopgaver i dagtiden, når du har opnået den nødvendige kompetence, al-
mindeligvis i løbet af 2 uger. 
 
Introduktion til sygehuset:  
Tilbydes i løbet af den første uge fælles med andre nyansatte ved sygehuset. 

Se www.aalborg-sygehus.dk/projekter/LUF/Litteratur.html 
 

Dag 1: Velkomst: 
Kontaktpersoner: Overlæge, vejleder og sekretær. 

 
1. Præsentation: 

� Læger, kemikere, sekretærer, ledergruppen, afdelingsbioanalytikere, bioanalytiker-
undervisere. 

� Laboratorierummene, ambulatorium. 
 

Præsentation ved førstkommende personalemøde. 
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2. Arbejdsforhold: 
� Kontor, PC, diktafon. 
� Kitler. 
� Telefon/personsøger. 
� LABKA- og LSP-kode. 

3. Løn og arbejdstid: 
� Vagtskema/skemalægger. 
� Indberetning af fravær. 

 
4. Lokalsamarbejdsudvalg (LSU), tillidsrepræsentant. 
 
5. Kultur: 

� Kaffekasse. 
� Kantinen. 

 
6. Introduktionssamtale: 

� Hvad er afdelingens faglige profil 
� Drøftelse af plan for introduktionsprogrammet. 
� Forskning. 
� Undervisning i afdelingen. 
� Fagspecifikke kurser. 
� Kursusansøgninger. 

 
Dag 2-3: Sygehusets fælles introduktionsprogram: 
 
Dag 4 og 5: Lægefagligt arbejde på afdeling: 
 

(Læger som har haft ansættelse på Aalborg Sygehus indenfor de sidste 2 år, skal ikke 
på sygehusets introduktion. I disse tilfælde fremgår dette på dag 2 og 3). 

 
Kontaktperson: Vejleder 

 
7. Afdelingsinstrukser: 
8. Samarbejdspartnere: 

� Fælleskonferencer 
� Praksissektoren 

 
9. Konferencer(se bilag 3): 

� Personalemøder 
� Analysekvalitetsarbejdsgruppemøder 
� Lægemøder 

 
10. Logistik i afdelingen: 

� Mødereferater på afsnittene og på K-drev 
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11. Labka og Labka Sygehuspaken 
� Søgning af analyseresultater  
� Udskrifter 
� Statistik 
� Projekter 

 
12. Laboratorievejledning 
 
13. Kvalitetssikring 
 
14. Sikkerhedsinstrukser 
 
15. Akutte medicinske tilstande inkl. hjertestop. 
 
16. Håndtering af klagesager 
 
17. Ambulatorier på begge afsnit 

� Orientering om reservelægernes opgaver. 
 
Taxatransport internt mellem sygehuse – afsnittene 

 
Uger 2-4: 
 

� Hæmatologilab. 
Specielt: Du skal følge differentialtælling og være "føl" hos de andre yngre læger. De 
efterfølgende dage skal du benytte ledige stunder til at øve differentialtælling, 
Du skal gennemgå kursus vedr. differentialtælling. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge / overlæge  
 

� Biokemi/Vagtlaboratoriet 
Specielt: Følge en blodprøve fra start til slut. Du skal begynde at indgå i det daglige 
reservelægearbejde efter aftale med de øvrige reservelæger og den tilknyttede overlæ-
ge. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge / overlæge 
 

� Hormonlab. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / overlæge  
 

� Koagulationslab. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / spec.bionalytiker / overlæge 
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� Hepatitis- og PCR-lab. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / kemiker / overlæge 
 

� Ambulatoriet 
Specielt: Sætte dig ind i belastningsforskrifter og din rolle ved disse. Du skal sætte dig 
ind i, hvad din rolle er i forbindelse med ambulante patienter, der bliver dårlige/ i 
forbindelse med fadderskabssager og familiesammenføringssager. 
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge  
 

� Besøg på decentrale laboratorier  
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge  
 

� Følge morgenblodprøvetagning og en blodprøves gang fra patient til svarafgivelse. 
”Kørekort til LABKA”  
 
Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / EDB-ansvarlig bioanalytiker 
 

� Kvalitetssikring. 
 
Kontaktperson: Kvalitetssikringskonsulent 
 

� Introduktion til vigtige computerprogrammer (GroupWise, Excel, Word). 
 
Kontaktperson: Sekretær 

� Introduktion til afdelingens forskningsprojekter 
 
Kontaktperson: Forskningsansvarlig overlæge  

5.6. Uddannelsens struktur og forløb 
Du vil i løbet af den 2½ årrige hoveduddannelse blive tilknyttet fire af afdelingens analysegrupper, 
således at du er knyttet til hver af analysegrupperne i mindst 6 måneder.  Du skal i løbet af uddan-
nelsen tilegne dig alle de kompetencer, der i logbogen er markeret med H. De kompetencer, der er 
markeret med B kan erhverves såvel under den 2½årige uddannelse som under den afsluttende 1 
årrige uddannelse på klinisk biokemisk afdeling. Du skal med din mentor og vejlederne på de to af-
delinger aftale på hvilken afdeling de forskellige kompetencer skal indlæres.  
Kompetencer mærket med K forventes erhvervet under klinik ophold og/eller fokuserede ophold. 
Du vil skulle varetage vagtfunktioner i dagarbejdstid efter en i forvejen fastlagt vagtplan., og her-
under indlære de kompetencer, der er beskrevet i logbogen, bilag 1 og udmyntet i arbejdsskemaer i 
bilag 13. 
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Du skal gennem arbejdet i analysegrupperne tilegne dig de kompetencer der er markeret med a 
(logbogen bilag 1). Det omfatter en række kompetencer som skal opnås i de enkelte analysegrupper. 
Disse kompetencer er specificerede i uddannelsesprogrammerne for analysegrupperne (bilag 4-7). 
 
Du vil skulle deltage i afdelingens møder som beskrevet i bilag 3, og herunder skulle indlære nogle 
af de kompetencer der er markeret med. o (logbogen, bilag 1) ). Kompetencer indlæres i forbindelse 
med konkrete opgaver (bilag 8-9)  
 
Du vil skulle deltage i teoretiske kurser som beskrevet udannelsesprogrammets afsnit 4, og herunder 
skulle tilegne dig de kompetencer der i logbogen (bilag 1) er markeret med t. 
 
Du vil få pålagt ad hoc opgaver indenfor bl.a. undervisning og forskning og administration, og vil 
herunder skulle indlære de kompetencer der er markeret med o i logbogen (bilag 1). Kompetencer 
indlæres i forbindelse med konkrete opgaver (bilag 8-9).  
 
Du vil skulle indlære aktivt også igennem selvstudium, (bilag 10). Relevante lærebøger er anført i 
bilag 10. Herudover skal du anvende original litteratur. 

5.7. Evaluering og justering 
Du skal løbende sikre dig, at du tilegner dig de ønskede kompetencer, og du skal sikre dig, at du får 
kompetencerne godkendt efterhånden, som de bliver opnået.  
 
Du har ansvar for at aftale en justeringssamtale med din vejleder ca. 6 mdr. henne i ansættelsen. Ved 
denne samtale, kan der ud fra et samlet overblik, træffes aftale om justeringer i din uddannelse, 
ligesom du vil få mulighed for at drøfte dine fremtidsplaner. 
 
Du har også ansvar for at aftale en afslutningssamtale ved afslutningen af ansættelsen. 
Endelig har du når som helst pligt til bede om en samtale med vejleder, såfremt du finder, at din 
uddannelse ikke forløber, som den skal. 

6. Ansættelse ved klinisk afdeling i ½ år. 
Puljestilling 
Den postgraduate lektor er tovholder for, at uddannelsesprogrammet udarbejdes i god tid inden den-
ne del af uddannelsen starter. Den uddannelsessøgendes mentor står sammen med den uddannelses-
ansvarlige overlæge på den kliniske afdeling for udformning og beskrivelse af uddannelsespro-
grammet. Under opholdet skal kompetencer anført i arbejdsskema 10, bilag 13 indlæres. 
 

7. Ansættelse ved funktionsbærende (FBE) afdeling i 1 år. 
Klinisk biokemisk afdeling, Sygehus Viborg 
 
7.1. Generelle oplysninger 
Den afsluttende del af hoveduddannelsen i klinisk biokemi omfatter 1 års ansættelse ved en klinisk 
biokemisk afdeling på FBE. I det følgende beskrives denne som den er udformet ved Klinisk 
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Biokemisk afdeling, Sygehus Viborg, der er opstået ved en fusion af de tidligere sygehusenheder i 
Kjellerup, Viborg og Skive. 

 
En mere omfattende introduktion findes i afdelingens introduktionsprogram for nyansatte. Der 
henvises desuden til afdelingens hjemmeside. 
 
7.1.2. Afdelingens opgaver 
Afdelingen har som alle andre sygehusafdelinger 3 hovedopgaver: undersøgelse/behandling, 
undervisning og forskning/udvikling 
 
Analysefunktionen omfatter analyser udført for såvel sygehusets egne afdelinger (ca. 65 %) som for 
almen praksis og speciallægepraksis (ca. 35 %). I alt udføres ca. 2.2 mio. analyser pr. år. 
Afdelingen udøver en landsdækkende analyse- og rådgivningsfunktion i forbindelse med sygdomme 
betinget af forstyrrelser i porfyrinstofskiftet  og har amtsdækkende funktion i forbindelse med 
trombofili og koagulationsforstyrrelser (varetaget som en egentlig  ambulatoriefunktion). 
Afdelingen har desuden det faglige ansvar for analysefunktionen i Thisted. 
 
Undervisningen omfatter medicinske studenter, læger under uddannelse i klinisk biokemi og 
bioanalytikerstuderende. 
 
Afdelingens forsknings- og udviklingsaktiviteter – ud over de direkte driftsmæssigt afledte - 
omfatter støtte til kliniske afdelingers forskning samt afdelingens egen forskning/udvikling. 
Afdelingens egen forskning/udvikling er hovedsageligt koncentreret omkring forhold vedrørende 
jern- og porfyrinstofskiftet, herunder udvikling og evaluering af metoder til forbedret diagnostik af 
sygdomme i relation hertil.  
 
7.1.3. Afdelingens organisation 
Afdelingen er ledet af en afdelingsledelse bestående af den ledende overlæge og den ledende 
bioanalytiker. Afdelingens funktioner er driftsmæssigt og planlægningsmæssigt organiseret i 8                                                                             
klinikfaglige grupper (KF-grupper), der alle refererer til afdelingsledelsen. Til samtlige KF-            
grupper er knyttet en speciallæge og/eller en ikke-lægelig akademiker. Afdelingsledelsen                                                                      
refererer til sygehusledelsen.  
 
7.2. Vejleder 
Det overordnede ansvar for din uddannelse ved afdelingen varetages af den uddannelsesansvarlige 
overlæge. 
        
Det er også dennes opgave at sikre, at du bliver introduceret til afdelingen, og det er dig og den 
pågældende, der gennemfører introduktions-, midtvejs- og afslutningssamtalen. I forhold til 
konkrete opgaver vil vejledningsfunktionen blive varetaget af speciallæge og/eller ikke-lægelig 
akademiker knyttet til den KF-gruppe, opgaven typisk er knyttet til. 
 
7.3. De første uger 
Introduktion til hospitalet: Der afholdes introduktion for alle nyansatte ved ansættelsens start. 
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Afdelingens introduktionsprogram skal sikre:  

- at du hurtigt bliver præsenteret for afdelingens nøglepersoner,  
- at du hurtigt kan finde rundt i afdelingen, 
- at du hurtigt føler dig hjemme på din nye arbejdsplads.  

 
Såfremt intet andet er aftalt, er din kontaktperson den uddannelsesansvarlige overlæge 
 
7.4. Uddannelsens struktur og forløb 
Det sidste år af din hoveduddannelse skal benyttes til at komplettere, konsolidere, udbygge og 
afprøve de kompetencer, du har opnået gennem dine tidligere ansættelsesforløb. Ved afslutningen af 
dit uddannelsesår på Sygehus Viborg skal du kunne dokumentere, at du har opnået  alle de 
kompetencer, der er opregnet i bilag 13. Dit uddannelsesforløb på Sygehus Viborg vil derfor i udtalt 
grad være individuelt tilrettelagt med henblik på, at dette er tilfældet. 
 
Såfremt det ikke er sket på forhånd, må du allerede ved forløbets start gøre opmærksom på, hvilke 
kompetencer, du endnu ikke har opnået – også selvom du egentligt skulle have opnået dem på et 
tidligere tidspunkt!. Dette gælder for alle de 7 rollers vedkommende. I samarbejde med mentor og 
den uddannelsesansvarlige overlæge lægges der derefter en uddannelsesplan, der tilgodeser dine 
uddannelsesmæssige behov og dine faglige interesser. 
 
Der vil under dit uddannelsesår på Sygehus Viborg blive mulighed for 2 fokuserede ophold af max. 
2 ugers længde på andre afdelinger. Formålet hermed er at give dig mulighed for at tilegne dig 
kompetencer, du indenfor den medicinske ekspertrolle endnu ikke har opnået, og som vi ikke på 
Klinisk Biokemisk afdeling er i stand til at give dig. Det kunne f.eks. dreje sig om et par af de 
specielle kliniske færdigheder, der er anført i logbogen under pkt. 1.35 – 1.47. For de generelle 
kliniske kompetencers vedkommende (pkt. 1.26 – 1.34) må disse forventes at være opnået ved 
tidligere ansættelser. De fokuserede ophold aftales og planlægges sammen med den 
uddannelsesansvarlige overlæge 
 
Du skal under dit afsluttende uddannelsesår på Sygehus Viborg deltage i de ugentlige 
personalemøder, samt i de skemalagte AC-møder og relevante KF-møder. Herudover skal du efter 
nærmere aftale – evt. sammen med afdelingens øvrige læger - deltage i afdelingskonferencer på 
udvalgte kliniske afdelinger. 
   
 
 
7.5. Evaluering og justering 
Du skal løbende sikre dig, at du tilegner dig de ønskede kompetencer, og at du får kompetencerne 
godkendt efterhånden som de bliver opnået. Du har ansvar for, at der bliver aftalt og afholdt en 
midtvejssamtale med din vejleder mhp. justeringer og evt. drøftelse af dine fremtidsplaner. 
Såfremt du finder, at dit uddannelsesforløb ikke fungerer, skal du umiddelbart tale med din vejleder.  
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Bilag 1 
 
Logbog for hoveduddannelse i klinisk biokemi 
 
Nedenfor er udarbejdet en oversigt over de kompetencer, du skal erhverve i løbet af den samlede 
hoveduddannelse. Der kan ikke indenfor det enkelte uddannelses modul gives nogen entydig angi-
velse af rækkefølgen for opnåelse af de forskellige kompetencer. Du er ansvarlig for at få godkendt 
de erhvervede kompetencer, ligesom du er ansvarlig for i nødvendigt omfang at føre en læringsdag-
bog, der kan supplere nedenstående. Den nedenfor anførte nummerering henvises der til fra arbejds-
skemaerne (vedlagt bilag 13). 
 
1  Hoveduddannelsens kompetencer som medicinsk ekspert  
 

 

Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

1.2 Kunne anvende og forklare basale principper bag 
kemiske, biokemiske, immunologiske og 
molekylærbiologiske laboratorieteknikker.  

  

1.3 Varetage praktisk lægefagligt arbejde i relation til 
analyser, der udgør 95 % af den samlede 
analyseproduktion i et laboratorium med 
basisfunktioner, herunder udarbejde analyse-
forskrifter, patientvejledninger etc. 

  

1.4 Have opsat mindst én klinisk biokemisk analyse 
"fra grunden" samt implementere denne i 
laboratoriet 

  

1.5 Kunne anvende principperne for logistik i 
laboratoriet og ved decentrale analyser, herunder 
rekvisition, prøveindsamling, prøveprocessering, 
fordeling og opbevaring samt forsendelse 
regionalt som nationalt i forbindelse med 
opsætning af nye analyser og udarbejdelse af 
vejledninger 

  

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. 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

1.7 Kunne dokumentere, opsætte, validere og 
implementere nye analyser på funktionsbærende 
enhed 

  

1.8 Kunne opstille og implementere et rationelt 
analysekontrolsystem 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. 

  

1.9 Sikre arbejdsmiljøet i laboratoriet, herunder: 

• Deltage i afdelingens arbejdsmiljøopgaver. 

• Udarbejdelse af konkrete 
arbejdspladsbrugsanvisninger 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

1.16 Kunne integrere anamnese og objektiv undersø-
gelse med laboratorieundersøgelser og planlægge 
yderligere undersøgelser til hjælp i differential-
diagnostik og behandling og inkorporere disse i en 
formel skriftlig kommunikationsrapport.  
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

1.18 Skabe overblik og sammenhæng i den diagnostis-
ke udredning hos den enkelte patient. 

  

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

  

1.20 Kunne rådgive om biokemiske forstyrrelser, deres 
diagnostik, monitorering og behandling ved 
deltagelse i tværfaglig problemorienteret kon-
ference/stuegang 

  

1.21 Kunne opstille et rationelt evidensbaseret 
biokemisk undersøgelsesprogram til diagnostisk 
udredning af patienter i primær såvel som 
sekundær sektor, herunder deltage i tværfaglig 
udarbejdelse af vejledninger, guidelines eller 
standarder. 

  

1.22 Vurdere patientprognose ud fra 

• klinisk biokemiske testresultater,  

• risikofaktorer 

• behandling. 

  

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

  

1.24 Udarbejde eller revidere én instruks indenfor en 
sygdomskategori i samarbejde med speciallæge 

  

1.25 Fungere som sparringspartner i klinisk afdeling i 
forbindelse med vurdering af klinisk biokemisk 
information i konkrete dagligdags kliniske 
situationer 
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Generelle kliniske kompetencer 
 

 

Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende  

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

1.26 Optage anamnese, som er fyldestgørende i 
relation til patientens problemer på 
biomedicinske, sociale og psykologiske områder 
og svarende til god internmedicinsk standard 

• Sætte en ramme for samtalen og 
strukturere den 

• Anvende åbne spørgsmål fulgt af 
hensigtsmæssige lukkede spørgsmål 

• Sikre fakta ved eksplorative spørgsmål 

• Opsummere og afstemme med patienten 

• Lytte til og varetage patientens anskuelser 

Bedømme nødvendigt brug af tolk 

  

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 
hensigtsmæssig måde 

• Forklare undersøgelsen for patienten og 
gennemføre den med mindst mulige gene  

• Spore og afsløre afvigelser fra struktur og 
funktion, herunder diskrete 
manifestationer af sygdom 

Systematisere fundene 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende  

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

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 
internmedicinsk klinisk arbejde 

• Redegøre for fysisk baggrund til 
almindelige billeddiagnostiske 
undersøgelser i internmedicinsk klinisk 
arbejde 

• Vælge relevante prøver på en 
problemorienteret måde 

  

1.29 Opsøge og anvende information, der er 
nødvendig 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. 

  

1.30 Fortolke og anvende de opnåede data i 
patientbehandlingen på en måde der opfylder 
kravene til god intern medicinsk standard 

• Opstille en problemorienteret 
undersøgelsesplan ved almindelige 
symptomkomplekser indenfor intern 
medicin 

• Opstille sandsynlig diagnose og motivere 
differentialdiagnoser 

  

1.31 Træffe kliniske beslutninger på en måde der 
opfylder kravene til god intern medicinsk standard 

• Redegøre for principper i Evidence Based 
Medicine 

• Være fleksibel, herunder parat til at 
revurdere diagnostisk strategi og diagnose, 
og handle på det  

• Anvende afdelingens retningslinier 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende  

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

1.32 Vurdere den enkelte patients prognose i relation 
til relevante risikofaktorer og den givne 
behandling på en måde der opfylder kravene til 
god intern medicinsk standard  

• Fastlægge risikofaktorer for den enkelte 
patient 

• Udvikle en ikke diskriminerende 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 

  

1.33 Vurdere og tage højde for den enkelte patients 
evne og indstilling til at gennemføre en 
behandling (compliance) 

• Forklare udredning, fund og diagnose og 
sikre sig patientens forståelse 

Informere om bedst mulige behandling og sikre 
sig patientens forståelse 

  

1.34 Vurdere og følge op på behandlingen på en måde 
der opfylder kravene til god intern medicinsk 
standard 

• Vælge hensigtsmæssige prøver og 
undersøgelser til opfølgning 

• Vælge evidensbaseret og optimalt 
tidsinterval til opfølgning 

Være bevidst om og anvende afdelingens 
retningslinier til opfølgning 
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Specielle kliniske færdigheder 
 
 

Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

1.35 Diagnosticere og behandle akut hypoglycæmi 
Kunne gennemføre: 

• Initial diagnostik og behandling, samt 
kunne visitere ikke-diabetiske patienter 

• Udredning og behandling akut og ved 
indlæggelse af diabetespatienter 

• information om forholdsregler i forhold til 
motorkørsel og maskinbetjening 

enkel justering af igangværende diabetesbehand-
ling. 

  

1.36 Initialt diagnosticere og behandle akutte 
elektrolytforstyrrelser Kunne gennemføre: 

• Initial diagnostik og akut behandling af 
- hyper- og hypokalkæmi  
- hyper- og hyponatriæmi 
- hyper- og hypokaliæmi 
- syre/base forstyrrelser 

  

1.37 Diagnosticere og initialt behandle akut 
nyreinsufficiens 

  

1.38 Kunne gennemføre: 

• Iværksættelse af undersøgelser mhp. 
differentialdiagnostik mellem post-, renal - 
og prerenal uræmi 

• Gennemføre initial behandling heraf. 

  

1.39 Kunne gennemføre: 

• Differentialdiagnostik mellem 
coronarsygdom og non-coronar sygdom 

Iværksætte af kardiovaskulær farmakoterapi 
Kunne gennemføre: 

• Differentialdiagnostik til skelnen mellem 
akut højre og venstresidigt hjertesvigt 

• Initial diagnostik og behandling af akut 
kardiogent lungeødem 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medicinsk 
ekspert til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

1.40 Diagnosticere, behandle og visitere dyb 
venetrombose, herunder farmakologisk og ikke-
farmakologisk behandling Kunne gennemføre:  

• Diagnostik og initial behandling, herunder 
non-farmakologisk 

• Foretage relevant henvisning til 
koagulations udredning 

  

1.41 Diagnosticere og behandle akut svær 
respirationsinsufficiens Kunne gennemføre:  

• Differentialdiagnostik og akut behandling, 
herunder non-farmakologisk (KOL, astma 
og lungeemboli) 

• Justering af anfaldsforebyggende 
behandling 

  

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 

  

1.43 Diagnosticere, initialt behandle og visitere 
meningitis Kunne gennemføre: 

• Initial diagnostik og behandling 

• Undersøgelser til mikrobiologisk diagnostik 

• Tolkning af mikroskopi-svar 

• Antibiotisk behandling 

• Plan for monitorering 

Information 

  

1.44 Diagnosticere og behandle forgiftninger    

1.45 Udrede icterus   

1.46 Udrede funktionsforstyrrelser i gld. thyreoidea   

1.47 Udrede årsager til anæmi   
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2  Hoveduddannelsens kompetencer som kommunikator 
 

 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som 
kommunikator til den nyuddannede 
speciallæge ved afslutningen af 
hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

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

  

2.3 Kunne informere patienter mundtligt og sikre 
forståelsen 

  

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.. 

  

 
3  Hoveduddannelsens kompetencer som samarbejder 
 

 
Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som samarbejder 
til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

3.1 I den akutte situation kunne fastlægge en 
udrednings- eller behandlingsplan for en patient i 
samarbejde 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. 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som samarbejder 
til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

3.2 Kunne samarbejde med administrativt personale 
samt IT- personale på eget sygehus samt 
amtsligt/regionalt til opstilling af 
laboratorieinformationssystemer og udarbejdelse 
af forbrugsstatistikker. 

  

3.3 Indgå i tværfaglige team-møder og bidrage med 
sin egen biokemiske ekspertise. Herunder kunne 
udarbejde skriftligt informationsmateriale til 
vejledning af brug af biokemiske analyser/markø-
rer i samarbejde med kliniske afdelinger/praksis-
sektoren. 

  

3.4 Fastlægge handlingsplaner for løsning af 
problemer 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 indikationsområde og rationelt 
brug af nye biokemiske markører og analyser.  

  

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

  

3.6 Indgå i samarbejdet i tværfaglige teams i forhold 
til udvikling af samarbejdet, løsning af konflikter, 
give og modtage feedback og i forbindelse her-
med kunne forstå og bruge teorier om konflikt-
løsning, gruppedynamik og rollefordeling i grup-
per og således deltage som mægler/bisidder ved 
løsning af personrelaterede konflikter i laborato-
riet. 

  

3.7 Formidle til sundhedspersonale hvordan sund-
hedsorganisationen påvirker patientbehandling, 
forskning og uddannelsesmæssige aktiviteter 
lokalt, regionalt og nationalt. 
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4  Hoveduddannelsens kompetencer som leder/administrator 
 

 
Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som leder og 
administrator til den nyuddannede speciallæge 
ved afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

4.2 Varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder 
arbejdsfordeling (vejlede, styre og sikre 
samarbejdet). 

  

4.3 Udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen.   

4.4 Lede et tværfagligt samarbejde vedrørende en 
faglig problemstilling. 

  

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

  

4.6 Motivere og engagere samarbejdspartnere.    

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.  

  

4.8 Kunne løse konflikter i det tværfaglige 
samarbejde, eksempelvis med sin faglige 
ekspertise argumentere for specielle analyser, 
analyseapparatur, eller behandlingsstrategier. 

  

 
5  Hoveduddannelsens kompetencer som sundhedsfremmer 
 

 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som 
sundhedsfremmer til den nyuddannede 
speciallæge ved afslutningen af 
hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

5.1 Hos den enkelte patient skal lægen kunne 
varetage rådgivning indenfor individuelle kliniske 
profilområde(r) (fx koagulation, hyperlipidæmi, 
diabetologi, allergologi, forgiftninger).  
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 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som 
sundhedsfremmer til den nyuddannede 
speciallæge ved afslutningen af 
hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

5.3 Kunne anvende og rådgive vedrørende anven-
delse af klinisk biokemiske undersøgelser i for-
bindelse med screening. 

  

5.4 Kunne samarbejde med videnskabelige selskaber, 
foreninger eller myndigheder om at identificere 
og rådgive risikogrupper/patient-kategorier. 

Overordnet set skal lægen kunne fungere som 
rådgiver for myndigheder. 

  

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

  

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

  

 
6  Hoveduddannelsens kompetencer som akademiker 
 

 
Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som akademiker til 
den nyuddannede speciallæge ved afslutningen 
af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

6.1 Holde sig à jour med ny viden, herunder videre-
udvikle og dokumentere en kontinuerlig 
uddannelsesstrategi 

  

6.2 På specialistniveau kunne vurdere medicinsk 
litteratur kritisk ved at kunne opstille kriterier for: 

• Søgning. 

• Udvælgelse af litteratur. 

• Kvalitet. 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som akademiker til 
den nyuddannede speciallæge ved afslutningen 
af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

6.3 Løbende vurdere lægelig praksis i klinisk biokemi 
med det over-ordnede formål at forbedre 
anvendelsen 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. 

  

6.4 Formidle faget til kolleger og andre 
samarbejdspartnere. 

  

6.5 Vejlede yngre kolleger eller andre faggrupper,      
f.eks. ved: 

Diplomuddannelsen, Osval-opgaver, 
specialeopgaver, mm. 

  

6.6 Identificere problemstillinger mhp. videnskabe-
lige studier. 

  

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

  

6.8 Udarbejde forsøgsprotokol på basis af litteratur-
søgningen  

  

6.9 Varetage etiske krav til forskningsprojekter, 
herunder anvende det videnskabsetiske komité-
system 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.). 

  

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

  

6.11 Formulere videnskabelige artikler på en måde, at 
de kan publiceres i videnskabelige tidsskrifter, 
herunder anvende gældende procedurer ved 
publikation af videnskabelige artikler 
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som akademiker til 
den nyuddannede speciallæge ved afslutningen 
af hoveduddannelsen: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

6.12 Redegøre for gældende god videnskabelig praksis 
vedrørende publicering. 

  

6.13 Kunne fremlægge forskningsresultater såvel 
internt i afdelingen som eksternt. 

  

 
7  Hoveduddannelsens kompetencer som professionel 
 

 

Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som professionel til 
den nyuddannede speciallæge ved afslutningen 
af hoveduddannelsen:: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og 
signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

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

  

7.2 I forhold til kolleger/andre personalegrupper 
Respektere kollegers forskellighed i forhold til 
udøvelsen af erhvervet, være bevidst om 
konkurrencesituationer og have evne til at mestre 
disse. 

  

7.3 Anvende regler og vilkår for erhvervets udøvelse i 
forhold til ansættende myndighed, have forståelse 
for den politiske situation i forhold til sundheds-
væsenet og forsknings- samt uddannelsesområdet. 

  

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

  

7.5 Være bevidst om eget grundlag for at udøve 
virksomhed som speciallæge i form af faglighed, 
videnskabsteoretisk grundlag, værdigrundlag, egne 
styrker og svagheder, samt i forhold til samfundets 
opfattelse af professionsbegrebet udtrykt som: 
evnen til at løse bestemte opgaver, leve op til 
faglige normer og standarder for at udføre dette 
arbejde.  
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Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som professionel til 
den nyuddannede speciallæge ved afslutningen 
af hoveduddannelsen:: 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur, 
uddannelses-
søgende 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og 
signatur, 
uddannelsesan- 
svarlig overlæge 

7.6 Handle professionelt etisk samt vedligeholder det 
uddannelsesmæssige grundlag for at udøve 
profession. 
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Bilag 2 
 
Checkliste for introduktionsprogram  
 
Udleveret: 
Nøgle � 
 

Anvist/information om: 
Kontor  � Kitler � Postrum � 
 

Info om kaffekasse �  
 

Info om foto  � Beredskabsplanen � 
 

Rundvisning samt hilst på nøglepersoner: 
� Hæmatologilab./afd.bioanalytiker 
� Biokemi/afd.bioanalytiker 
� Hormonlab./afd.bioanalytiker 
� Koagulationslab./afd.bioanalytiker, specialbioanalytiker 
� Hepatitis- og PCR-lab./afd.bioanalytiker/kemiker/overlæge 
� Ambulatoriet/sekretærer 
� Decentrale laboratorier/afd.bioanalytiker 
� Kvalitetssikring/kvalitetskonsulent 
� Sæt dig ind i reservelægeinstruks 
� LABKA 
� Tilmeldt dig til DSKB´s kursusansvarlige læge 

 
 
� Møde aftalt med vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge inden for den første uge. 
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Bilag 3 
 
Møder og konferencer, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus. 
 
Du skal under ansættelse i hoveduddannelsesstilling deltage i personalemøder på det afsnit hvor du 
har kontor, fælleskonferencer med de kliniske afdelinger, forskningsformidlingsmøder, og 
analysekvalitetsarbejdsgruppemøder i de analysegrupper du er tilknyttet. 

Personalemøder: 
Hver mandag kl. 09.45 - 10.30 på afsnit Syd. 
Hver onsdag kl. 09.30 - 10.15 på afsnit Nord. 
Hver anden måned, Fællesmøder for hele personalet. 

Fælleskonferencer med de kliniske afdelinger. 
Se særskilt skema. 

Sygehusets Staff Meetings: 
Hver anden tirsdag kl. 08.00 – 08.45.  
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Bilag 4 
 
Kompetencer indlært i forbindelse med analyser, hvor svarafgivelsen 
forudsætter lægelig vurdering 
 
Dækker logbogens nr1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.25, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 6.1, 
6.5, 6.6, 7.1. 
 
De kompetencer, der er nødvendige for afgivelse af svar, skal indlæres, såfremt de ikke er indlært 
under introduktionsuddannelsen. Kompetencer, der ikke har et nummer, forventes at være indlært i 
løbet af introduktionsuddannelsen.  
 
Du vil som led i introduktion til afdelingen blive indført i dette arbejde. Dette vil samtidigt give dig 
en række kompetencer af betydning for din uddannelse. Du udfører dit arbejde under ansvar overfor 
afdelingsledelsen, dog således at den faglige del af arbejdet udføres under ansvar overfor den over-
læge, der har ansvar for den pågældende analyse. 
 
De kompetencer, du forventes at indlære i forbindelse med analyser, hvor svarafgivelsen forudsæt-
ter lægelig vurdering, fremgår af arbejdsskema 1, bilag 13. 
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Bilag 5 
 
Kompetencer indlært ved deltagelse i analysegruppen med specialanalyser; I, 
Hormoner. 
 
Dækker logbogens nr: 1.2, 1.5, 1.8, 1.46, 1.47, 3.2, 4.3, 6.5. 
 
Analysegruppen 
Analysegruppen udfører analyser, der stort set alle er baseret på immunoassay, indenfor områderne 
hormoner, vitaminer og lægemidler. Analysegruppens daglige arbejde varetages af 3 bioanalytikere. 
Den daglige ledelse varetages af 2 afdelingsbioanalytikere. Det overordnede ansvar ligger hos over-
lægen. 
 
Start og afslutning i analysegruppen 
Ved opholdets start og midtvejsskal du drøfte mål og særlige opgaver med overlægen ligesom du 
skal drøfte, hvordan kompetencerne anført i arbejdsskema 2, bilag 13 opnåes. Kompetencerne 
indlæres i forbindelse med dit daglige arbejde. Med hensyn til evaluering og justering af indlæring 
af de forventede kompetencer henvises til afsnit 5.5. 
 
Reservelægens pligter og uddannelse 
Introduktion 
Inden for de første 14 dage i analysegruppen skal du sætte dig ind i analysegruppens funktioner, og 
herunder særlig sætte dig ind i de dertil tilknyttede medicinske problemstillinger. Du skal i samråd 
med overlægen identificere to analyser, som du specielt skal interessere dig for. Du skal efter op-
holdet i sektionen kunne gøre rede for analyseprincipperne bag og den kliniske anvendelse af disse 
analyser. 
 
Tidspunkt for introduktion til analysegruppen aftales med afdelingsbioanalytiker. 
 
Møder 
Du skal deltage i analysekvalitetsarbejdsgruppemøder (efter indkaldelse) 
 
Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i analysegruppens kontrolforanstaltninger vedrørende interne og eksterne kon-
trolsystemer. 
 
Undervisningsopgaver 
Du vil på baggrund af aktuelle abnorme resultater samt eventuelle nye analyser/projekter blive bedt 
om at planlægge og gennemføre undervisning for bioanalytikere. Dette sker efter aftale med afde-
lingsbioanalytikeren. 
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Daglige arbejdsopgaver 
Du skal varetage kontakt til kliniske afdelinger og vil blive kontaktet, når der forekommer analyse-
resultater, som kræver nærmere lægelig udredning.  
 
Analyseproduktion 
Du skal tilegne dig kompetencer vedr. følgende analyser (og sygdomme), se arbejdsskema 2, bilag 
13: 
- TSH, T3, T4 (Thyroideasygdomme). 
- B12 og folatanalysen (anæmidiagnostik). 
- Mindst en specialanalyse (e.g. Ca125 i forbindelse med ovariecancer). 
Du skal for hver af disse analyser opnå kompetencer som beskrevet i arbejdsskema 2, bilag 13 
(med mindre andet er anført). 
 
Særlige opgaver 
Du skal gennemføre ”klinisk eftersyn” på mindst en analyse/analysegruppe. Elementerne i et klinisk 
eftersyn fremgår af bilag 8. 
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Bilag 6 
 
Kompetencer indlært ved deltagelse i specialanalyser; II, PCR-gruppen 
 
Dækker logbogens nr. 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.17, 3.2, 4.3, 6.5. 
 
Analysegruppen 
PCR-gruppen varetager forsknings og udviklingsopgaver samt flere specialanalyser. Gruppen råder 
over diverse molekylærbiologiske teknikker. Gruppens daglige arbejde varetages af 4 bioanaly-
tikere og 3 akademikere samt 1 specialeansvarlig overlæge. 
Den daglige ledelse varetages af afd.bioanalytikeren og den specialansvarlige overlæge. Det over-
ordnede ansvar ligger hos den specialansvarlige overlæge.  
 
Start og afslutning i analysegruppen 
Ved opholdets start og om nødvendigt midtvejs skal du drøfte mål og særlige opgaver med analyse-
gruppens overlæge ligesom du skal drøfte, hvordan kompetencerne anført i arbejdsskema 3, bilag 
13, opnåes. Kompetencerne indlæres i forbindelse med dit daglige arbejde. Med hensyn til evalue-
ring og justering af indlæring af de forventede kompetencer henvises til afsnit 5.5. 
 
Reservelægens pligter og uddannelse 
Introduktion 
Inden for de første 14 dage i gruppen skal du sætte dig ind i gruppens funktioner og herunder særlig 
sætte dig ind i de dertil knyttede medicinske problemstillinger. 
Du skal specielt interessere dig for de analyser, der er nævnt i bilag 6.1. 
Du skal efter introduktionen kunne gøre rede for analyseprincipperne bag disse analyser. 
Tidspunkt for introduktion til PCR-gruppen aftales med den specialeansvarlige overlæge. 
 
Møder 
Du skal deltage i nedenstående møder: 
Onsdag kl. 09.30-10.15  (ugentlige informationsmøder) 
Fredag kl. 14.00-15.00 
 
Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i analysegruppens kontrolforanstaltninger vedrørende interne og eksterne 
kontrolsystemer. Dette sker med støtte fra afdelingsbioanalytikere. 
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Analysegruppe 

Analyser og 
analyseprincip-
per, kontroller Anvendelse 

Rekvirenter og 
analyse tal Kompetence opnået 

Real time RT-PCR     

ELISA     

Virus sekventering     

Undervisningsopgaver 
Du vil i løbet af din ansættelse skulle præsentere egne resultater såvel ved onsdagsmøder som ved 
fredagsmøder. 
Du vil desuden skulle gennemføre undervisning indenfor udvalgte områder. Du skal tilmelde en op-
gave til fordybningsopgave på det medicinske studium i samarbejde med den specialeansvarlige 
overlæge eller gennemføre tilsvarende vejlederopgaver. 
 
Daglige arbejdsopgaver 
Du skal varetage kontakt til kliniske afdelinger og vil blive kontaktet, når der forekommer 
analyseresultater, som kræver nærmere lægelig udredning. 
 
Analyseproduktion 
Du skal tilegne dig kompetencer vedr. analyser udført med realtime RT-PCR, ELISA og virus 
sekventering (se bilag 6.1). Du skal ved disse analyser opnå kompetencer som beskrevet i arbejds-
skema 3 (med mindre andet er anført). 
 
Særlige opgaver 
Defineres så indlæring af kompetencer dækkes, men tilpasses så der samtidigt løses aktuelle opga-
ver. Nedenstående et eksempel: 
 
Analyser for hepatitis B virus rekvireres fra hele landet. Der ønskes et ”klinisk eftersyn” omfat-
tende: 
Gennemgang af alle: 

• Afdelingens informationer om analyserne (analyseforskrifter, rekvisitionsformularer, 
oplysninger i laboratoriehåndbog og arkiveringssystem). 

• Sikkerhedsforanstaltninger. 
• Rekvisitionsmønster: Hvem bruger analyserne?  
• Litteraturgennemgang. 

 
Arbejdet skal resultere i: 

• Revision af relevante dokumenter og praksis. 
• Fremlæggelse af resultater ved fredagsmøde. 
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Bilag 6.1 
 
Følgende analyser vedr. hepatitis B: 
 
HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM og total, anti-HBs, anti-HBe, HBV-DNA kn og kv, HBV-genoty-
per, HBV-pre-C-mutation, HBV-YMDD mutation, HBV-sekventering. 
 
Følgende analyser vedr. hepatitis C: 

• anti-HCV, HCV-RNA kn og kv, HCV-genotyper. 
 
Følgende analyser vedr. hepatitis D: 

• anti-Delta virus, HDV-RNA kn og kv. 
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Bilag 7 
 
Kompetencer indlært i analysegrupper, hvor analyser udføres døgnet rundt 
 
Dækker logbogens nr: 1.2, 1.5, 1.8, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 3.2, 4.3, 6.5  
 
Analysegrupperne 
I analysegrupperne udføres almén klinisk biokemiske analyser, hæmatologisk analyser, koagula-
tionsanalyser og tælling af celler på cerebrospinalvæske og ascitesvæsker. Laboratoriernes daglige 
arbejde varetages af 20 bioanalytikere. Den daglige ledelse af hver sektion varetages af en afde-
lingsbioanalytiker og kemiker. Det overordnede ansvar ligger hos overlægen. 
 
Start og afslutning i analysegruppen 
Ved opholdets start og om nødvendigt midtvejs, skal du drøfte mål og særlige opgaver med analyse-
gruppens overlæge ligesom du skal drøfte hvordan kompetencerne, der er anført i arbejdsskema 4, 
bilag 13, opnåes. Kompetencerne kan indlæres i forbindelse med dit daglige arbejde. Med hensyn til 
evaluering og justering af indlæring af de forventede kompetencer henvises til afsnit 5.5 og 7.5. 
 
Reservelægens pligter og uddannelse 
Introduktion 
Inden for de første 14 dage i analysegruppen skal du sætte dig ind i dens funktioner og herunder 
sætte dig ind i de dertil tilknyttede medicinske problemstillinger. Tidspunkt for introduktion til 
analysegruppen aftales med afdelingsbioanalytiker og kemiker. 
 
Møder 
Du skal deltage i analysegruppemøder (efter indkaldelse) 
 
Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i analysegruppens interne og eksterne kontrolsystemer til analyseovervågning. 
Dette sker med støtte fra afdelingsbioanalytikeren. 
 
Undervisningsopgaver 
Du vil på baggrund af aktuelle abnorme resultater, spændende udviklinger indenfor området eller 
projekter blive bedt om at planlægge og gennemføre undervisning for bioanalytikere. Dette sker ef-
ter aftale med afdelingsbioanalytikeren. 
 
Daglige arbejdsopgaver 
Du skal varetage kontakt til kliniske afdelinger og praktiserende læger og vil blive kontaktet, når der 
forekommer analyseresultater, som kræver nærmere lægelig udredning. 
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Analyseproduktion 
Du skal tilegne dig kompetencer vedr. følgende analyser (og sygdomme), se arbejdsskema 4, bilag 
13. 
 
Analyser relateret til nyrefunktionen: P-Creatinin, P-Carbamid, P-Albumin, U-albumin, 
 
Analyser relateret til diabetes og hypoglykæmi: P-Glucose, B- HbA1C, U-Mikroalbumin 
 
Analyser relateret til elektrolytforstyrrelser: P-Natrium, P-Kalium, P-Magnesium, P-Calcium, P-
Iioniseret calcium, Syre-base status 
 
Analyser relteret til leverfunktion: P-Bilirubin, P-ALAT, P-gammagutamyltransferase, P-Basisk 
fosfatase, Prothrombintid, P-Amylase, P-LDH 
 
Analyser relateret til koagulation: B-Thrombocytter, P-APTT, P-PT(protrombintid), P-Trmbintid, 
P-fibrinogen funktionel, P-Fibrin-D-dimer 
 
Analyser relateret til hjertefunktion: P-myoglobin, P-LDH, P-ALAT, P-sensitiv CRP, P-Choelste-
rol, P-triglycerid, P-HDL-Cholseterol, P-LDL-cholesterol, P-creatin-kinase, P-creatinkinase-B 
 
Analyser relateret til lungefunktionen: pH, P-Carbondioxid, P-Oxygen, P-Hydrogencarbonation, P-
Ooxygen (saturation) og Base-excess i arterielt blod 
 
Analyser relateret til sepsis og/eller meningitis: P-CRP, B-SR, B-Leukocyttal og differentialtælling, 
B-Trombocyttal, CSV-Glucose, CSV-Albumin, CSV Celle differentiering, CSV-Celletælling. 
 
Du skal for hver af disse analyser opnå kompetencer som beskrevet i arbejdsskema 4, bilag 13 
(med mindre andet er anført). 
 
Det skal understreges, at opnåelse af disse kompetencer kan udstrækkes til også at omfatte din 
ansættelse ved en funktionsbærende enhed’s (FBE) afdeling. 
 
Særlige opgaver. 
Du skal gennemføre ”klinisk eftersyn” på mindst en analyse/analysegruppe. Elementerne i et klinisk 
eftersyn fremgår af bilag 8. 
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Bilag 8 
 
Kompetencer indlært ved gennemførelse af klinisk eftersyn 
 
Dækker logbogens nr.: 1.1, 1.3, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 
1.24, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.5, 7.6. 
 
Du skal i forbindelse med din tilknytning til de enkelte analysegrupper gennemføre mindst et klinisk 
eftersyn i hver gruppe. Det kliniske eftersyn skal aftales med analysegruppens overlæge under 
hensyn såvel til dine interesser som under hensyn til hvilke analyser/analysegrupper ”der står for 
tur”. Det kliniske eftersyn vil typisk involvere: 

• at du gennemgår de pågældende analyser 
• at du indsamler alt skriftligt materiale afdelingen måtte have om de pågældende analyser 
• at du søger relevant ny viden vedr. analyserne og de sygdomme hvor de anvendes 
• at du besøger en afdeling/et ambulatorium, der tager sig af de relevante patienter og her-

under deltager i udredning af patienterne samt drøfter med afdelingens læger, hvilke krav de 
måtte have til analyserne 

• at du udarbejder en rapport over de resultater, du er nået frem til, og om nødvendigt laver 
udkast til revideret information om analysen/analyserne 

• at du fremlægger dine resultater ved en intern og/eller ekstern konference. 
 
I forløbet af arbejdet med et klinisk eftersyn forventes du at indlære de kompetencer, der er anført i 
arbejdsskema 5, bilag 13. 
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Bilag 9 
 
Kompetencer indlært gennem ad hoc opgaver  
 
Dækker logbogens nr 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1. 
 
Du skal med din vejleder aftale ad hoc opgaver og specielle ansvarsområder, der går på tværs af 
afdelingens analysegrupper. Opgaverne skal dels sikre, at du opnår nødvendige kompetencer og skal 
dels sikre, at en række afdelingsrelaterede opgaver løses. Du forventes hermed at indlære de 
kompetencer, der er anført i arbejdsskema 6, bilag 13. 
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Bilag 10 
 
Selvstudium 
 
Dækker logbogens nr. 5.2, 6.1 
 
Selvstudier indgår til opnåelse af langt de fleste kompetencer, men har en speciel vægt ved opnåelse 
af kompetencen beskrevet i arbejdsskema 7, bilag 13. kan bl.a. benytte afdelingens K-drev (e.g. 
forskrifter personaleinformation, projekter), indhentning af viden fra kolleger på og udenfor afde-
lingen, nedenstående lærebøger samt originallitteratur. 

 
Anbefalede lærebøger  
Fernlund P, Fex G, Hanson A, Stenflo J, Lundh B: Laurells Klinisk Kemi; Studenterlitteratur 1996 
 
Marshall WJ: Clinical Chemistry; Mosby 1995 
 
Lyngbye J: Dansk Laboratoriemedicin; Arnold Busck 2001 
 
Tietz Textbook of Clinical Chemistry; Saunders Co. 1994; ed CA Burtis, EA Ishwood. 
 
Medicinsk Kompendium, 16. udgave. Redigeret af Niels Ebbe Hansen, Stig Haunsø og Ove B. 
Schaffalitzky de Muckadell. Nyt nordisk forlag Arnold Busck, København 2004. 
 
Kumar and Clark, fourth edition: Clinical Medicine W.B. Saunders 1998 
 
MH Steinberg, BG Forget, DR Higgs, RL Nagel: Disorders of hemoglobin Cambridge University 
Press 2001 
 
WHO classification of tumors. Pathologi and genetics of tumors of haemotopoietic and lymphoid 
tissues. Edited by ES Jaffe, NL Harris, H Stein and JW Vardiman 2001 
 
D Andersen, B Havsteen, P Riis, G Almind, E Bock, M Hørder: Sundhedsvidenskabelig forskning. 
FADLs forlag, København 1999 
 
Gode håndbøger: 
Laboratorievejledning for Nordjyllands Amt på intranet kba.nja.dk 
Håndbogen fra Statens Serum Institut, 1999. (www.sst.dk) 
Kompendium 2000 (www.labinfo.dk) 
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Bilag 11 
 
Teoretiske kurser 
 
Dækker logbogens nr 1.11, 1.12, 1.13, 1.19, 1.23, 3.7, 6.9, 7.3, 7.4 
 
Du vil såvel i løbet af det samlede uddannelsesforløb skulle deltage i en række kurser og herunder 
indlære kompetencer som enten ikke indlæres andre steder eller som kun delvist indlæres ved 
ophold på afdelingerne. De kompetencer, du forventes at indlære i løbet af hoveduddannelsen, 
fremgår af arbejdsskema 8, bilag 13.  

Bilag 12 
 
Forsknings/udviklingsprojekt 
 
Dækker logbogens nr 6.6, 6.8, 6.11, 6.13, 7.1  
 
I løbet af din ansættelse i hoveduddannelsen vil der blive mulighed for en fordybelsesperiode på i alt 
ca. 6 måneder. Placering, anvendelse og afvikling af denne aftales med din vejleder. 
Som led i din forskningsengagement forventes du at tilegne dig en række kompetencer af relevans 
for din uddannelse, således som det fremgår af arbejdsskema 9, bilag 13. 
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Bilag 13 

Arbejdsskema 1 
Kompetencer indlært i forbindelse med analyser, hvor svarafgivelsen 
forudsætter lægelig vurdering 
 
Svar: Markerede felter, skal mestres før du kan afgive svar.  
Numrene svarer til nummereringen i logbogen.. Hvor intet nummer er anført forventes kompetencen 
at være indlært under introduktionsuddannelsen. 
M-komponenter side 1 af 3 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincipper 

Kunne redegøre for principper 
bagkapillærelektroforese, 
immunsubtraktion, agaroseelektroforese og 
immunfixation.  

Kunne udvælge unormale proteinmønstre 
til immunologisk udredning ved 
immunsubtraktion eller immunfixation. 

Undervisning 

Selvstudier 
  

1.5 Logistik og prøvematerialer 

Du skal kende logistikken for prøver til M-
komponenter og have kendskab til hvilke 
prøvematerialer der kan anvendes og 
prøvematerialets holdbarhed.  

Mesterlære   

1.8 Kontrolsystem 

Du skal kunne redegøre for analysernes 
kontrolsystem. 

Deltage i 
kvalitetskontrol-
aktiviteter 

  

1.10 Patobiologi 

Du skal kunne redegøre for det normale 
proteinmønster i plasma. 

Du skal kunne redegøre for den patobiolo-
giske baggrund for monoklonale gammo-
patier. 

Selvstudium og 
opgave 

  

Medicinsk 
ekspert 

1.12 Tolkning af analysesvar 

Kunne diagnosticere monoklonal kompo-
nent på baggrund af immunsubtraktion og 
immunfixation. Og kunne kvantitere en 
monoklonal komponent efter afdelingens 
retningslinier. 

Praktisk arbejde 
under supervision 

  

 1.14 Evidensgrundlag 

Kunne rådgive om optimal evidensbaseret 
diagnostik og monitorering af monoklonale 
monopatier. 

Kunne vurdere relevansen af evt. yderlige-
re udredning af patienten og kunne rådgive 
om evt. nye tiltag 

Mesterlære 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Struktureret 
observation 
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M-komponenter  side 2 af 3 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

 1.16, 1.17, 1.25 Integration i klinikken 

I samarbejde med kliniker kunne intergrere 
anamnese og objektiv undersøgelse og 
inkorporere disse til en skriftlig rapport 
vedr. en patient henvist mhp udredning for 
monoklonal gammopati, herunder i samar-
bejde med kliniker kunne udrede og tolke 
de laboratoriemæssige resultater af M-
komponent analysen og dermed skabe 
overblik og sammenhæng i den diagnos-
tiske udredning af den enkelte patient. 

Mesterlære 

Praktisk arbejde 
under supervision 
i kontakt med 
rekviretrende 
kliniker 

Udarbejdel-
se af rapport 

  

2.1 Mundtlig formidling af viden 

Kunne forberede, fremlægge og diskutere 
den praktiske og teoretiske baggrund for en 
patientcase med monoklonal gammopati på 
afd. konference eller i anden sammenhæng 
på afdelingen. 

Fremlæggelse 
under supervision 

Feed back 
efter 
fremlæg-
gelse 

  

2.3, 3.4 Skriftlig formidling af viden 

Kunne beskrive samt fortolke resultatet af 
en M-komponentanalyse samt kunne 
kommunikere den til klinikere på de 
samarbejdende afdelinger. 

I nødvendigt omfang udarbejde relevant 
skriftligt materiale.   

Kommuni- 

kator 

Undervisning 

Kunne formidle viden om M-komponenter til 
medicinstuderende, bioanalytikere og/eller 
bioanalytikerstuderende. 

Mesdterlære 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Struktureret 
observation  

  

3.1 Teams og arbejdsgrupper 

Kunne indgå i det tværfaglige team omkring 
M-komponentanalysen, herunder vise 
respekt for andre faggruppers ekspertise 
og kunne indgå med egen lægefaglig 
viden. Det kan dreje sig om teams på KBA 
eller om teams der inddrager relevante 
klinikere. 

Kunne anvende teorier for konfliktløsning, 
gruppedynamik og rolle fordeling i 
forbindelse med samarbejdet 

  Samarbejder 

Feedback fra omgivelserne 

Kunne give og modtage feedback i det 
tværfaglige team 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Færdigheds 
kursus 

Struktureret 
observation 

  

Leder og 
administra-
tor 

4.2 Lederrolle 

I specifikke situationer kunne påtage sig en 
lederrolle og forestå ledelsen af 
arbejdsgruppe/tværfaglig team vedr. M-
komponenter. Herunder kunne motivere og 
engagere samarbejdspartnerne. 

Mesterlære 

Færdigheds 
kurser og praktisk 
arbejde 

Struktureret 
vejleder-
samtale 

  

 Administrative procedurer 

Kende til arbejdsfordeling og samarbejdet 
indenfor analysegruppen og mellem 
analysegruppens ledelse og afdelings-
ledelsen. 

Undervisning ved 
afd. ledelsen 
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M-komponenter  side 2 af 3 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

Sundheds-
fremmer 

5.1 Rådgivning vedr. Screening 

Kunne rådgive vedr. evt. anvendelse af M-
komponentanalysen i forbindelse med 
screening af selekterede patientgrupper. 

Mesterlære 

Selvstudium, evt. 
kontakt til 
klinikken 

Struktureret 
observation 

  

Akademiker 6.1 Ny viden 

På baggrund af en kritisk vurdering af 
litteratur mm holde sig ajour med ny viden 
indenfor diagnostik og monitorering af 
monoklonale gammopatier  

Selvstudium Struktureret 
vejleder 
samtale 
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Hemoglobin A1c side 1 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincipper 

Kunne redegøre for principper bag HPLC. 

Undervisning i 
sektionen 
Selvstudier 

  

1.5 Logistik og prøvematerialer 

Du skal kende logistikken for prøver til 
HbA1c og have kendskab til hvilke 
prøvematerialer der kan anvendes og 
prøvematerialets holdbarhed.  

Undervisning i 
sektionen 

  

1.8 Kontrolsystem 

Du skal kunne redegøre for analysernes 
kontrolsystem. 

Deltage i 
sektionens 
kvalitetskontrolakt
iviteter 

  

1.13 Tolkning af analysesvar 

Kunne vurdere og tolke HbA1c - resultater 
fra HPLC i relation til patientens symptomer 
og kliniske tegn. 

Praktisk arbejde 
under supervision 

  

Medicinsk 
ekspert 

1.11 Patobiologi 

Du skal kunne redegøre for den 
patobiologiske baggrund for HbA1c - 
værdier indenfor referenceintervallet.  

Selvstudiumgenn
em literatur-
studier og 
undervisning i 
sektionen 

Struktureret 
observation 

  

2.1 Mundtlig formidling af viden 

Kunne forberede, fremlægge og diskutere 
den praktiske og teoretiske baggrund for 
f.eks. en patientcase med diabetes mellitus 
på afd. konference eller i anden 
sammenhæng på afdelingen. 

Fremlæg-gelse 
under supervision 

Feedback 
efter 
fremlæg-
gelse 

  

2.3, 3.4 Skriftlig formidling af viden 

Kunne beskrive samt fortolke resultatet af 
en HbA1c-analyse samt kunne 
kommunikere den til klinikere på de 
samarbejdende afdelinger. 

I nødvendigt omfang udarbejde relevant 
skriftligt materiale.   

Kommuni-
kator 

Undervisning 

Kunne formidle viden om HbA1c-analysen 
til medicinstuderende, bioanalytikere samt 
bioanalytikerstuderende. 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Struktureret 
observation  

  

3.1 Teams og arbejdsgrupper 

Kunne indgå i det tværfaglige team omkring 
HbA1c-analysen, herunder vise respekt for 
andre faggruppers ekspertise og bidrage 
med egen lægefaglig viden. Det kan dreje 
sig om teams på KBA eller om teams der 
inddrager relevante klinikere. 

Kunne anvende teorier for konfliktløsning, 
gruppedynamik og rolle fordeling i 
forbindelse med samarbejdet   

Samarbejder 

3.1 Feedback fra omgivelserne 

Kunne give og modtage feedback i det 
tværfaglige team 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Færdigheds-
kursus 

Struktureret 
observation 

  



 
Hoveduddannelse, Klinisk biokemisk afdeling Aalborg Sygehus og Randers centralsygehus 45 
28. januar 2004 

Hemoglobin A1c side 2 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået 

Dato og signatur ved 
vejleder 

Samarbejder 3.2 Tværfaglig problemløsning 

Kunne foreslå udredningsforløb af 
komplicerede prøver i samarbejde med det 
tværfaglige team 

    

4.2 Lederrolle 

I specifikke situationer kunne påtage sig en 
lederrolle og forestå ledelsen af 
arbejdsgruppe/tværfaglig team vedr. 
HbA1c-analysen. Herunder kunne motivere 
og engagere samarbejdspartnerne. 

Færdigheds 
kurser og praktisk 
arbejde 

  Leder og 
administra-
tor 

4.1 Administrative procedurer 

Kende til arbejdsfordeling og samarbejdet 
mellem det tværfaglige team, 
analysegruppen og afdelingsledelsen. 

Undervisning ved 
afd. ledelsen 

Struktureret 
observation 

  

Akademiker 6.1 Ny viden 

På baggrund af en kritisk vurdering af 
litteratur mm holde sig ajour med ny viden 
indenfor diagnostik og monitorering af 
diabetes mellitus. 

Selvstudium Fremlæggel-
se af 
resultater 
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Osmotisk resistens  

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analysemetode 

Du skal sætte dig ind i metoden som 
omfatter en osmotisk resistens måling 
før og efter 24 timer inkubation ved 
37oC 

Du skal sætte dig ind i kontrolsystemet 
som afdelingen bruger til at sikre 
kvaliteten af svarene  

  

Svarfremstilling 

Du skal sætte dig ind i det software 
der benyttes til præsentation af svar 

  

 

1.12 Tolkning af svar  

Du skal kunne sammenholde 
resistenskurverne før og efter 
inkubation og kunne fortolke resultatet 
med henblik på følgende diagnoser: 

• seglcelleanæmi 

• �-thalassaemia major 

• hereditær sperocytose 

• pyrovat-kinase mangel 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.10 Sygdomskendskab 

Du skal sætte dig ind i ovennævnte 
sygdomme 

Undervisning  

Selvstudium 

Mesterlære 

Opgave 

Struktureret 
observation 

 

 

Kommuni-
kator 

2.1Videregive analyseresultat 

Du skal kunne beskrive og videregive din 
fortolkning af resultaterne overfor 
praktiserende læger og læger på de kliniske 
brugerafdelinger 

Fremlæggelse 
under supervision 

Feed back 
efter 
fremlæggel-
se 

  

Samarbejder 3.1 Teamarbejde 

Du skal indgå i det tværfaglige team omkring 
osmotisk resistens analysen vedrørende  

• svarformulering 

• udredning af abnorme resultater 

• analyseforskrifter 

Feedback 

Du skal kunne tilbagerapportere eventuelle 
uhensigtsmæssigheder og ønsker fra 
brugerne vedrørende osmotisk resistens 
analysen 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Færdigheds-
kursus 

Struktureret 
observation 
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Differentialtælling side 1 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur ved 
vejleder 

1.5 Logistik og prøvematerialer 
Du skal kende logistikken for prøver til 
hæmatologiske analyser og have kendskab 
til hvilke prøvematerialer der kan anvendes 
og prøvematerialets holdbarhed  

Mesterlære Struktureret 
observation 

 

 

 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.2 Principper for hæmatologianalyser 
udført på automatiseret 
analyseinstrument 

Du skal kunne forklare de basale principper 
bag hæmatologianalyserne på ADVIA 
hæmatologiudstyret (WBC/BASO-kanal, 
NRBC-kanal, Diff-kanal, RET/PLT-O-kanal, 
IMI-kanal, RBC/PLT-kanal og HB-kanal) 
 
Du skal have kendskab til de 
”Scatterdiagrammer” som hører til 
WBC/BASO-kanalen, NRBC-kanalen, Diff-
kanalen, RET/PLT-O-kanalen, IMI-kanalen, 
RBC/PLT-kanalen 
 
Du skal i samarbejde med bioanalytikere 
sætte dig ind i væsentlige ”flagmarkeringer” 
på hæmatologi maskinsvarene, som fører 
til fremstilling af 
blodudstrygningspræparater til 
differentialtælling på mikroskop  
 
Du skal vide hvordan man udfører en 
blodudstrygning manuelt og på maskinen 
og have kende den farvemetode, der 
anvendes til udstrygningspræparaterne 
Du skal have kendskab til fejlkilder specielt 
vedrørende trombocytantal 
 
Du skal kende til kvalitetskontrollen af 
maskinsvarene  
 
Hæmatologiske parametre 
Du skal have indsigt i de hæmatologiske 
parametre der udgives fra afdelingens 
ADVIA hæmatologiudstyr og have indblik i 
primære og deriverede parametre 

 
Differentialtælling på mikroskop 
Du skal kunne differentiere de forskellige 
celler i perifert blod, idet du skal have 
kendskab til udviklingsrækken af celler 
indenfor det hvide og det røde blodbillede. 
 
Du skal have kendskab til de træk der 
karakteriserer blaster herunder abnorme 
celler 
 
Du skal kunne påvise atypiske lymfocytter 
 
Du skal kunne se efter megaloblastære 
træk, tegn på jernmangel, toksisk 
granulering og tegn på reticulocytose 

Undervisning  

Selvstudier 

Mesterlære 

Deltage i 
kvalitetskontrol 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning i 
analysegruppen 

Selvstudier 

Mesterlære 

Struktureret 
observation 
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Differentialtælling side 2 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings
strategi S

va
r 

Kompetencen 
opnået. 
Dato og signatur ved 
vejleder 

Differentialtælling på mikroskop (fortsat) 
Du skal kunne skelne mellem normale og 
abnorme erytrocytter  
 
Du skal kunne identificere trombocytter og 
vurdere deres størrelse  
 
Fortolkning af hæmatologiske analyseresul-
tater 

Du skal have kendskab til den normale 
fordeling af celler i perifert blod, herunder 
de normale absolutte celletal 
 
Du skal have kendskab til det normale 
trombocytantal 
 
Du skal kunne skelne et normalt fra et 
abnormt rødt blodbillede og fortolke dette 
 
Du skal kende de karakteristiske 
forandringer ved virus infektioner, 
bakterielle infektioner og vævs- og toksiske 
skader 
 
Du skal kende de karakteristiske 
forandringer ved forskellige anæmityper 
 
Du skal kunne identificere leukopenier og 
polycytæmier 
 
Du skal kunne identificere hæmatologiske 
forandringer som kunne være tegn på leu-
kæmi eller andre maligne blodsygdomme  

Undervisning i 
analysegruppen 

Selvstudier 

Mesterlære  

Struktureret 
observation 

   

2.1 Videregive analyseresultat 
Du skal kunne beskrive og videregive din 
fortolkning af resultaterne af de hæmatolo-
giske undersøgelser overfor klinikere. 
 
Du skal kunne undervise medicinstuderen-
de, bioanalytikerstuderende og ikke 
hæmatologisk trænede bioanalytikere i 
differentialtælling 

Fremlæggelse 
under supervision 

Feed back 
efter 
fremlæg-
gelse 

  

Kommunikator 3.1 Teamarbejde 

Du skal indgå i det tværfaglige team  

omkring de hæmatologiske analyser hvad 
angår: 

• svarformulering 
• regler for refleksundersøgelser 

og svaraflevering 
• udredning af abnorme resultater 
• analyseforskrifter 

 
Feedback 
Du skal kunne rapportere eventuelle 
uhensigtsmæssigheder og ønsker fra 
brugerne vedrørende den hæmatologiske 
service 

Praktisk arbejde 
under supervision 

Færdighedskur-
sus 

Struktureret 
observation 
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Arbejdsskema 2 
Kompetencer, indlært gennem ophold i analysegruppen med specialanalyser, I 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evalueringsstrat
egi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 

Kunne forklare basale principper for 
analyseprincippet 

Undervisning i 
analysegruppen 
og detagelse i 
analysegruppens 
arbejde 

Selvstudier 

1.5 Logistiske forhold 

Kende til forhold omkring prøveindsamling, 
prøveprocessering, fordeling og opbevaring  

Mesterlære 

1.8 Kontrolsystem 

Kende principper for intern og ekstern 
kvalitetssikring og deltage i det løbende 
kvalitetssikringsarbejde 

Deltage i 
analysegruppens 
kvalitets-
kontrolaktiviteter 

 

1.11 Patofysiologi 

Kunne redegøre for patobiologisk baggrund 
for analysen og indikation for analysen 
samt for tolkning af analyseresultatet 

Selvstudium og 
opgave 

Struktureret 
observation  

 

Medicinsk 
ekspert 

1.46 Funktionsforstyrrelser i gld 
thyroidea 

Kunne redegøre for udredning af funkions-
forstyrrelser i gld thyroidea, herunder for 
indplacering af analyserne TSH, T3 og T4 i 
den samlede paraklinikse udredning 

 

 1.47 Udrede årsager til anæmi 

kunne redegøre for vitamin B12 og folat 
analysens plads i forbindelse med 
udredning for anæmi og være bekendt med 
andre relevante parametre der kan 
anvendes sammen med eller i stedet for 
disse analyser 

Selvstudium 
Mesterlære 
Afdelings-
undervisning 

og/eller   
Teoretisk kursus  

Struktureret 
observation  

og/eller  
Godkendt kursus 

 

Samarbejder 3.2 Analysering og svarafgivelse 

Kende til evt særlige forhold omkring 
rekvisitionsforhld og svarafgivelse, 
herunder søge oplysninger om forhold vedr 
IT 

Mesterlære 
og/eller Kursus 
og/eller Opgave 

3600 evaluering  

Leder og 
administrato
r 

4.3. udformning af arbejdsunstruks 

Hvor relevant udforme instruks for 
arbejdsopgaver i afdelingen. 

Opgave Berdømmelse af 
opgave 

 

Akademiker 6.5 Vejledning og undervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr 
analyserne og/eller undervisning af 
relevante personalegrupper 

Mesterlære og 
opgave 

Struktureret 
samtale og 
evaluering af 
opgave 
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Arbejdsskema 3 
Kompetencer, indlært gennem ophold i sektion med specialanalyser, II, PCR-gruppen 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 

Kunne forklare basale principper for 
analyseprincippet 

Undervisning  

Deltagelse i 
analysegruppens 
arbejde 

Selvstudier 

1.5 Logistiske forhold 

Kende til forhold omkring prøveindsamling, 
prøveprocessering, fordeling og opbevaring 

Mesterlære 

1.8 Kvalitetssikring 

Kende principper for intern og ekstern 
kvalitetssikring og deltage i det løbende 
kvalitetssikringsarbejde 

Deltage 
kvalitetskontrolakt
iviteter 

 

1.11 Patofysiologi 

Kunne redegøre for patobiologisk baggrund 
for analysen og indikation for analysen 
samt for tolkning af analyseresultatet 

Selvstudium og 
opgave 

Struktureret 
observation  

 

Medicinsk 
ekspert 

1.17 Hepatitis B 

Kunne anvende kliniske biokemiske 
analyser i samspil med anamnese og andre 
parakliniske analyser ved diagnose af 
hepatitis B infektion og kende til 
behandlingsmuligheder og dertil relaterede 
problemer, f.eks. ”YMDD” mutationer. 

Selvstudium 

Mesterlære 

Afdelingsundervis
ning og/eller 
Teoretisk kursus 

Struktureret 
observation  

og/eller 

Godkendt kursus 

 

Samarbejder 3.2 Analysering og svarafgivelse 

Kende til evt. særlige forhold omkring 
rekvisitionsforhold og svarafgivelse, 
herunder søge oplysninger om forhold vedr 
IT 

Mesterlære 3600 evaluering  

Leder og 
administra-
tor 

4.3. Udformning af arbejdsunstruks 

Hvor relevant udforme instruks for 
arbejdsopgaver i afdelingen. 

Teoretisk 
undervisning 

Gennemført 
kursus 

 

Akademiker 6.5 Vejledning og undervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr. 
analyserne og/eller undervisning af 
relevante personalegrupper 

Mesterlære og 
opgave 

Struktureret 
samtale og 
evaluering af 
opgave 
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Arbejdsskema 4  
Kompetencer, der skal indlæres i laboratorierne, hvor analyser udføres døgnet 
rundt, under hoveduddannelse på højt specialiseret enhed og under 
hoveduddannelse på funktionsbærende enhed  
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen side 1 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 

Kunne forklare basale principper for 
analyseprincippet 

Undervisning 
Detagelse i 
analysegruppens
arbejde 
Selvstudier 

1.5 Logistiske forhold 

Kende til forhold omkring prøveindsamling, 
prøveprocessering, fordeling og opbevaring 

1.7 opsætning af ny analyse på FBE  

du skal dokumentere, opsætte, validere og 
implementere nye analyser på funktions-
bærende enhed. 

Mesterlære 

1.8 Kontrolsystem 

Kende principper for intern og ekstern 
kvalitetssikring og deltage i det løbende 
kvalitetssikringsarbejde 

Deltage i 
kvalitetskontrol 
aktiviteter 

 

1.11 Patofysiologi 

Kunne redegøre for patobiologisk baggrund 
for analysen og indikation for analysen 
samt for tolkning af analyseresultatet 

Selvstudium og 
opgave 

 

1.35 Akut hypoglykæmi 

Diagnosticere og behandle akut 
hypoglycæmi Kunne gennemføre initial 
diagnostik og kende til behandling. Kende 
til udredning og behandling akut og ved 
indlæggelse af diabetespatienter. Kende til 
enkel justering af igangværende 
diabetesbehandling 

 

Struktureret 
observation  

 

1.36 Akutte elektrolyt forstyrrelser 

 Initialt diagnostisere og behandle akutte 
elektrolytforstyrrelser. Kunne gennemføre 
initial diagnostik og kende til akut 
behandling af 

- hyper- og hypokalkæmi  
- hyper- og hyponatriæmi 
- hyper- og hypokaliæmi 
- syre/base forstyrrelser 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.37, 1.38 Nyreinsuficiens 

 Diagnosticere akut nyreinsufficiens og 
kunne gennemføre iværksættelse af 
undersøgelser mhp. differentialdiagnostik 
mellem post-, renal - og prærenal uræmi og 
kende den initiale behandling heraf 

Selvstudium 

Mesterlære 

Afdelingsundervis
ning og/eller 
Teoretisk kursus 

Struktureret 
observation  

og/eller 

Godkendt kursus 
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Arbejdsskema 4 side 2 af 2 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.39 Symptomer på coronarsygdom 

Kunne gennemføre differentialdiagnostik 
mellem coronarsygdom og non-coronar 
sygdom og kende til kardiovaskulær 
farmakoterapi. Kunne gennemføre 
differentialdiagnostik til skelnen mellem 
akut højre og venstresidigt hjertesvigt og 
kende til initial diagnostik og behandling af 
akut kardiogent lungeødem 

 

1.40 Dyb venetrombose  

Diagnosticere og kende til behandling og 
visitation af dyb venethrombose, specielt 
mhp på yderligere koagulationsudredning. 

 

1.42 Sepsis 

Diagnosticere og kende til behandling af 
sepsis Kunne gennemføre initial diagnostik, 
af DIC. Kende til empirisk antibiotisk 
behandling og kardiovaskulære 
stabilisering. Laboratorie mæssigt kunne 
vurdere den immuninkompente patient 

 

1.41 Svær respirationsinsufficiens 
Diagnosticere og behandle akut svær 
respirationsinsufficiens. Kunne gennemføre 
differentialdiagnostik og akut behandling, 
herunder non-farmakologisk (KOL, astma 
og lungeemboli). Justering af anfaldsfore-
byggende behandling 

 

1.43 Meningit 

Diagnosticere og kende til initial behandling 
og visitering af meningitis Kende til 
mikrobiologisk diagnostik og kunne tolke 
mikroskopi-svar. Kende til antibiotisk 
behandling og monitorering, samt 
informering 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.45 Icterus 

Kunne udrede icterus 

Selvstudium 

Mesterlære 

Afdelingsundervis
ning og/eller 
Teoretisk kursus 

Struktureret 
observation  

og/eller 

Godkendt kursus 

 

Samarbejder 3.2 Analysering og svarafgivelse 

Kende til evt særlige forhold omkring 
rekvisitionsforhold og svarafgivelse, 
herunder søge oplysninger om forhold 
vedr. IT 

Mesterlære 
og/eller 

Kursus og/eller 

Opgave 

3600 evaluering  

Leder og 
administra-
tor 

4.3. udformning af arbejdsunstruks 

Hvor relevant udforme instruks for 
arbejdsopgaver i afdelingen. 

Opgave Bedømmelse af 
opgave 

 

Akademiker 6.5 Vejledning og unervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr 
analyserne og/eller undervisning af 
relevante personalegrupper 

Mesterlære og 
opgave 

Struktureret 
samtale og 
evaluering af 
opgave 
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Arbejdsskema 5 side 1 af 4 

Kompetencer der skal indlæres i forbindelse med klinisk eftersyn 
Læringsstrategien for indlæring af disse kompetencer er løsning af en større opgave og 
evalueringsstrategien er feedback på opgaveløsningen. Supplerende strategier er anført i skemaet. 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.1, 1.2 Analyseprincipper 

Kunne redegøre for analyseprincipper, og 
foreslå den teknologisk mest effektive 
laboratoriemetode til løsning af det givne 
problem 

Mesterlære 

Undervisning i 
analysegruppen 

Selvstudium 

 

1.3 Analyserelateret lægefagligt arbejde 

Varetagelse af lægefagligt arbejde i tilknyt-
ning til analyserne, herunder udarbejdet 
patientinformation  

Deltagelse i 
sektionens arbejde 

Kurser 

 

1.10, 1.11 Patobiologi  

Kunne analysere og vurdere sygdoms-
manifestationer udfra detaljeret viden om 
normal og patologisk biokemi og kunne 
redegøre for den patofysiologiske baggrund 
for analyserne 

Selvstudium  

1.5 logistik 

Kunne vurdere logistikken omkring 
rekvisition, prøveindsamling, prøveproces-
sering, opbevaring samt forsendelse 

Mesterlære  

1.6 implementering af ny analyse/ 
analyseprincip 

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

Selvstudium  

1.12 Klinisk anvendelse af analysen 

Kunne redegøre for den kliniske anvendelse 
af analyserne ved diagnostik og monito-
rering og kunne vurdere testresultaternes 
informationsværdi ved diagnostik og 
monitorering 

Analysegruppens 
arbejde og under-
visningsopgave 

Struktureret 
observation 

 

1.14, 1.20 Rådgivning 

Kunne rådgive om optimal evidensbaseret 
diagnostik under hensyntagen til den 
ressourcemæssige allokering og kunne 
rådgive ved deltagelse i tværfaglig 
problemorienteret konference/stuegang 

Mesterlære  

1.15 Ændring af eksisterende analyser  

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

Mesterlære  

Medicinsk 
ekspert 

1.17, 1.18 Integrere klinik og biokemisk 
analyse 

Kunne vurdere relevansen af evt. yderligere 
udredning af patienten og skabe overblik og 
sammenhæng i den diagnostiske udredning 
af den enkelte patient 

Mesterlære 

Struktureret 
observation 
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Arbejdsskema 5 side 2 af 4 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.21 Evidensbaseret 
undersøgelsesprogram  
Kunne opstille et rationelt evidensbaseret 
biokemisk undersøgelsesprogram til 
diagnostisk udredning af patienter i primær 
såvel som sekundær sektor, herunder 
deltage i tværfaglig udarbejdelse af 
vejledninger, guidelines eller standarder 

Mesterlære  

1.22 Vurdere patient prognose 

Vurdere patientprognose udfra klinisk 
biokemiske testresultater, risikofaktorer og 
behandling 

Mesterlære  

1.23 Beslutningsgrænser 

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

Mesterlære  

1.24 Samarbejde med speciallæge fra 
andet speciale 
Udarbejde eller revidere én instruks indenfor 
en sygdomskategori i samarbejde med 
speciallæge 

Mesterlære 

Struktureret 
observation 

 

1.25 Sparringspartner 

Fungere som sparringspartner i klinisk 
afdeling i forbindelse med vurdering af 
klinisk biokemisk information i konkrete 
dagligdags kliniske situationer 

Mesterlære Struktureret 
observation 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.16 Integrere kliniske og biokemiske 
informationer 

I samarbejde med kliniker kunne integrere 
anamnese og objektiv undersøgelse med 
laboratorie-undersøgelser og inkorporere 
disse til en skriftlig rapport vedrørende en 
patient under udredning 

Praktisk arbejde, 
udarbejdelse af 
rapporter under 
supervision, 
kontakt til klinikken 

  

2.1 Mundtlig kommunikation 

Kunne fremlægge og diskutere den 
praktiske og teoretiske baggrund for 
udredning af en patient på afdelings-
konference eller i anden sammenhæng  

Fremlæggelse 
under supervision 

Feed back efter 
fremlæggelse 

 

2.2 kommunkation i arbejdsgruppe 

Kunne kommunikere i en tværfaglig 
arbejdsgruppe, beskrive opgaver, lede 
gruppen og formulere resultatet skriftligt og 
mundtligt 

Mesterlære Struktureret 
vejledersamtale 

 

2.3 Kommunikation til patienter 

Kunne informere patienter mundtligt og sikre 
forståelsen 

Mesterlære  

Praktisk arbejde 
under supervision 

Struktureret 
observation 

 

Kommunika-
tor 

2.4 Skriftligt informationsmateriale til 
patienten 

Hvis der er behov for det udarbejde 
informationsmateriale rettet mod patienten, 
og rette materialet efter feed back fra 
medarbejdere involveret i undersøgelsen. 

   

Samarbejder 3.2 Samarbejde med IT personale  

Sikre rationel rekvisition og svarafgivelse for 
analysen/analyserne, og afdække evt. 
administrative problemfelter 

Mesterlære Struktureret 
observation 
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Arbejdsskema 5 side 3 af 4 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

3.3 Skriftligt informationsmateriale til 
afdelingen 

 Hvis der findes behov for det kunne 
udarbejde skriftligt 
informationsmateriale/vejledning til kliniske 
afdelinger vedrørende rationel brug af 
analysen. Hvis dette foreligger i forvejen, 
foretages en revision efter behov 

Mesterlære   

3.4 Handlingsplaner og flowdiagrammer 

Fastlægge handlingsplaner for løsning af 
problemer i samarbejde med medlemmer af 
tværfaglige teams. Herunder hører opstilling 
af biokemiske udredningsprogrammer i form 
af flow-diagrammer. Fastlæggelse af 
indikationsområde og rationelt brug af nye 
biokemiske markører og analyser. 

Mesterlære   

Samarbejder 

3.6 Problemløsning 

Kunne samarbejde med klinikere på andre 
afdelinger i forbindelse med aktuelle 
patienter/problemer/projekter vedrørende 
analyserne 

Tværfagligt kursus 
og praktisk arbejde 

Godkendt kursus  

4.1 Påvise ledelsesmæssige aspekter  

Identificere forhold hvori der indgår ledelses-
funktion og anvise veje til deres løsning 

Mesterlære og/eller 
kursus 

Godkendt kursus  

4.2, Arbejdstilrettelæggelse 

Varetage arbejdstilrettelæggelse for 
opgaven, herunder inddragelse af andre 
relevante personer og dermed opgaver 
relateret til vejledning styring og samarbejde 

Mesterlære Struktureret 
vejledersamtale 

 

4.3 Udformning af instruks for afdelingen 

Udforme instruks for arbejdsopgave i afde-
lingen 

   

4.4 Lede tværfagligt samarbejde 

Inddrage og lede andre personalegrupper i 
forbindelse med det kliniske eftersyn 

Mesterlære og/eller 

Kursus 

Godkendt kursus  

4.5 Ressourceudnyttelse 

Udnytte og prioritere ressourcer i forhold til 
f.eks. patientvaretagelse, uddannelse, 
forskning, disponering af driftsmidler og 
eksterne aktiviteter 

Mesterlære og/eller 
kursus 

Godkendt kursus  

4.6 Motivere og engagere 

Kunne motivere og engagere 
samarbejdspartnere i det tværfaglige team 

Mesterlære.  

4.7 Lederrolle 

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 

Mesterlære  

Leder og 
administrator 

4.8 Konfliktløsning 

Kunne løse konflikter i det tværfaglige 
samarbejde, eksempelvis med sin faglige 
ekspertise argumentere for specielle 
analyser, analyseapparatur, eller 
behandlingsstrategier 

Mesterlære 

Struktureret 
observation 
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Arbejdsskema 5 side 4 af 4 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

5.1 Rådgivning vedr. den enkelte patient 

Kunne rådgive vedrørende eventuel anven-
delse af analyserne hos den enkelte patient 

Mesterlære 

Selvstudium 
Kontakt til klinikken 

  

5.2 Information rettet mod patientgrupper 

Hvor relevant informere om risikofaktorer og 
effekt af forebyggelse i fx patientforeninger 

Undervisnings-
opgave 

Bedømmelse af 
opgave 

 

5.3 Rådgivning om screening 

Hvor relevant kunne rådgive om anvendelse 
af analysen i forbindelse med screening 

Evt. særskilt 
opgave 

Bedømmelse af 
evt. særskilt 
opgave 

 

Sundhedsfre
mmer 

5.4 Samarbejde med andre instanser 

Hvor relevant kunne samarbejde med 
videnskabelige selskaber, foreninger eller 
myndigheder om at identificere og rådgive 
risikogrupper/patientkategorier. Overordnet 
set skal lægen kunne fungere som rådgiver 
for myndighederne 

   

6.1 Ny viden 

Holde sig ajour med ny viden indenfor 
screening, diagnostik og monitorering af 
udvalgte sygdomme 

Selvstudium  Struktureret 
observation 

 

6.2, 6.7 Søgning og vurdering af litteratur 

Kunne vurdere medicinsk litteratur kritisk 
ved at kunne opstille kriterier for søgning og 
udvælgelse af litteratur 

Selvstudium 

Evt. kursus 

Demonstration af 
færdigheder 

 

6.3 Vurdere lægelig praksis  

Vurdere lægelig praksis med det overordne-
de formål at forbedre anvendelsen af klinisk 
biokemiske analyser til fremme af sundhed, 
forebyggelse, diagnostik og behandling 

Mesterlære   

6.4 Formidling til samarbejdspartner 

Formidle faget til kolleger og andre 
samarbejdspartnere. 

Mesterlære   

Akademiker 

6.5, 6.8 Videnskabelige studier 

 Kunne identificere problemstillinger mhp 
eventuelle videnskabelige studier og hvis 
relevant udarbejde forsøgsprotekol 

Mesterlære   

7.2 Respekt for kolleger 

I forhold til kolleger/andre personalegrupper 
respektere kollegers forskellighed i forhold til 
udøvelsen af erhvervet, være bevidst om 
konkurrencesituationer og have evne til at 
mestre disse. 

Mesterlære Struktureret 
observation 

 

7.5 Grundlaget for virke som speciallæge 

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

Mesterlære 

Evt. kursus 

Struktureret 
vejledersamtale 

Evt godkendt 
kursus 

 

Professionel 

7.6 Professionel og etisk 

Handle professionelt etisk samt vedligeholde 
det uddannelsesmæssige grundlag for at 
udøve profession. 
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Arbejdsskema 6 
Kompetencer, der skal indlæres gennem ad hoc opgaver 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evalueringsstra-
tegi 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

1.4 Opsætning af ny analyse 

Du skal have opsat mindst en ny analyse ”fra 
grunden”, samt have implementeret den i 
laboratoriet 

Opgave under 
arbejde i 
analysegruppen  

Struktureret 
observation 

Bedømmelse af 
opgave 

Medicinsk ekspert 

1.9 Arbejdsmiljø 

Du skal i samarbejde med kemiker/afdelings-
bioanalytiker udarbejde 2 arbejdspladsbrugs-
anvisning. Du skal revidere afdelingens instrukser 
for hepatitis og HIV-forebyggelse 

Selvstudium og 
opgave 

Bedømmelse af 
opgave og 
stuktureret vejleder-
samtale 

 

2.2 Kommunikation i arbejdsgruppe 

Se 4.1 og 4.2 under ”leder administration” 

Kommunikator 

2.4 Skriftlig patientinformation 

Se 5.2 under ” Sundhedsfremmer” 

   

3.2 IT-samarbejde 

Du skal i samarbejde med afdelingens IT-
koordinator og ledende overlæge udarbejde 1 
forbrugsstatistik til administrativt brug 

Mesterlære 

Opgave 

Kursus 

Struktureret 
observation 

Bedømmelse af 
opgave. 

Godkendelse af 
kursus 

Samarbejder 

3.3 Informationsmateriale 

Du skal i et tværfagligt samarbejde med andre 
medarbejdere på KBA udarbejde 3 informationer 
eller en større vejledning til laboratoriets brugere 

Mesterlære 

Opgave 

Bedømmelse af 
opgave 

 

Leder 
administrator 

4.1 og 4.2: Ledelse 

Du skal lede 1 arbejdsgruppe med udarbejdelse 
af kommissorium, og rapport idet du også skal 
sikre referater fra mødet 

Mesterlære Struktureret 
observation 

 

5.2 Informering  

Du skal udarbejde eller deltage i udarbejdelse af 
et skriftligt materiale som skal anvendes til 
patientinformation  

Undervisnings-
opgave 

Bedømmelse af 
opgave 

5.4 Myndigheder 

Du skal gennemgå 1 information fra 
sundhedsstyrelsen eller en anden ekstern instans 
for at se, om den har implikation for KBA 
aktiviteter 

Opgave 

Sundheds-
fremmer 

5.6 Anmeldelsespraksis 

Du skal gennemgå mindst en instruks fra f.eks. 
sundhedsstyrelsen og vurdere dens implikationer 
for KBA 

Opgave 

 

Akademiker 6.10 Projekthjælper 

Du skal kende til KBA’s ordning vedrørende 
laboratoriehjælp til klinisk projekter og have 
deltaget i udarbejdelse af 2 
projektplanlægninger/kontrakter 

Mesterlære 

Bedømmelse af 
opgave 
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Arbejdsskema 7 
Kompetencer, der skal indlæres gennem selvstudium 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

Akademiker 6.1 Uddannelsesstrategi 

Udvikle og dokumentere kontinuerlig 
uddannelsesstrategi 

Selvstudium Struktureret 
vejledersamtale 
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Arbejdsskema 8 side 1 af 2 
Kompetencer, der skal indlæres gennem teoretiske kurser  
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.11 Patologisk biokemi og fysiologi 

Kunne vurdere og analysere human 
sygdomsmanifestation udfra viden om 
normal og patologisk biokemi og fysiologi 

 

1.12 Klinisk biokemisk analyse 

Du skal kunne redegøre for den 
patobiologiske baggrund, og for 
anvendelse og tolkning af analyseresultatet 
for de almindeligste analyser 

 

1.13 Informationsværdien i et analyse-
resultat 

du skal kunne analysere og vurdere 
informationsværdien af et testresultat i 
forskellige kliniske situationer, herunder 
referenceområder, sensitivitet, specificitet, 
prædiktiv værdi og signifikante forandringer 

 

1.19 Profilområde 

Kunne rådgive om patientbehandling på 
baggrund af molekylær forståelse af 
sygdomsprocesser indenfor profil område 

 

Medicinsk 
ekspert 

1.23 Kliniske beslutningsgrænser 

Kunne arbejde med kliniske 
beslutningsgrænser for paraklinisk 
information 

 

Samarbejder 3.7 Sundhedsorganisationen 

Formidle hvordan sundhedsorganisationen 
påvirker patientbehandling, forskning og 
uddannelsesmæssige aspekter regionalt og 
ationalt 

 

Leder og 
administra-
tor 

Det danske sundhedsvæsen 

kunne redegøre for det danske 
sundhedsvæsens opbygning og interesser, 
den politiske beslutningsproces, basal 
økonomiske styring på decentralt niveau og 
kendskab til forskningsmæssige 
organisatoriske problemstillinger på 
decentralt niveau  

Akademiker 6.9 Forskningsadministrative forhold 

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

Teoretisk 
kursus/undervisni
ngsopgaver 

Godkendt kursus 

Vurdering af 
undervisnings 
opgave 
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Arbejdsskema 8 side 2 af 2 

Kompetence Mål 

Lærings 

strategi 
Evaluerings 

strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

7.3 Regelværket om lægers virke 

Anvende regler og vilkår for erhvervets 
udøvelse i forhold til ansættende myndig-
hed, have forståelse for den politiske 
situation i forhold til sundhedsvæsenet og 
forsknings- samt udannelsesområdet.  

Professionel 

7.4 Omgang med pressen 

Forholde sig i relation til medier som 
professionel og som privat person 

Teoretisk 
kursus/undervisni
ngsopgaver 

Godkendt kursus 

Vurdering af 
undervisnings 
opgave 
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Arbejdsskema 9 
Kompetencer, der kan indlæres under hoveduddannelsen gennem 
forsknings/udviklingsprojekt 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

6.6 Videnskabelige problemstillinger 

Kunne identificere problemstillinger mhp 
videnskabelige studier 

Mesterlære 

Selvstudium 
 

6.8 Udarbejde forskningsprotokol 

Udarbejde forsøgsprotokol på basis af 
litteraturstudier  

6.11 Publikation af videnskabelige 
resultater 

Formulere videnskabelige artikler på en 
måde, så de kan publiceres i videnskabe-
lige tidsskrifter, herunder anvende gælden-
de procedurer ved publikation af 
videnskabelige artikler 

Forsknings-
træning 

 

6.12 God videnskabelig 
publikationspraksis 

Redegøre for gældende god videnskabelig 
praksis vedrørende publicering. 

Selvstudium 

Vurdering af 
videnskabelige 
kompetencer 

 

Akademiker  

6.13 Fremlæggelse af forskningsresul-
tater 

Kunne fremlægge forskningsresultater 
såvel internt i afdelingen som eksternt. 

Forsknings-
træning 

Vurdering af 
fremlæggelse 

 

Professionel 7.1 Informeret samtykke 

Kunne arbejde på grundlag af informeret 
samtykke fra patientens side, respektere 
tavshedspligt, udvise forståelse for 
forskellige kulturelle, religiøse, samfunds-
mæssige og økonomiske vilkår hos 
patienter samt anvende paternalisme med 
omhu 

Mesterlære Struktureret 
vejledersamtale 
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Arbejdsskema 10 side 1 af 3 

Kompetencer indlært under klinisk ophold 
NB lærings og evalueringsstrategi skal udarbejdes i samarbejde med konkret afdeling 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-
strategi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.26 Optage anamnese  

Optage anamnese, som er fyldestgørende i 
relation til patientens problemer på 
biomedicinske, sociale og psykologiske 
områder og svarende til god internmedicinsk 
standard 

• Sætte en ramme for samtalen og 
strukturere den 

• Anvende åbne spørgsmål fulgt af 
hensigtsmæssige lukkede 
spørgsmål 

• Sikre fakta ved eksplorative 
spørgsmål 

• Opsummere og afstemme med 
patienten 

• Lytte til  og varetage patientens 
anskuelser 

Bedømme nødvendigt brug af tolk 

   Medicinsk 
ekspert 

1.27 Objektiv undersøgelse 

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 hensigtsmæssig måde 

• Forklare undersøgelsen for 
patienten og gennemføre den med 
mindst mulige gene  

• Spore og afsløre afvigelser fra 
struktur og funktion, herunder 
diskrete manifestationer af 
sygdom 

Systematisere fundene 
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Arbejdsskema 10 side 2 af 3 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evalueringsstrate
gi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.28 God medicinsk standard for 
diagnostiske test 

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 
internmedicinsk klinisk arbejde 

• Redegøre for fysisk baggrund til 
almindelige billeddiagnostiske 
undersøgelser i internmedicinsk 
klinisk arbejde 

• Vælge relevante prøver på en 
problemorienteret måde 

   

1.29 God medicinsk standard for 
indsamling af information 

Opsøge og anvende information, der er 
nødvendig 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 

1.30 God medicinsk standard for tolkning 
af indsamlet information 

Fortolke og anvende de opnåede data i 
patientbehandlingen på en måde der 
opfylder kravene til god intern medicinsk 
standard 

• Opstille en problemorienteret 
undersøgelsesplan ved 
almindelige symptomkomplekser 
indenfor intern medicin 

• Opstille sandsynlig diagnose og 
motivere differentialdiagnoser 

   

Medicinsk 
ekspert 

1.31 God medicinsk standard for trufne 
beslutninger 

Træffe kliniske beslutninger på en måde der 
opfylder kravene til god intern medicinsk 
standard 

• Redegøre for principper i 
Evidence Based Medicine 

• Være fleksibel, herunder parat til 
at revurdere diagnostisk strategi 
og diagnose, og handle på det  

Anvende afdelingens retningslinier 
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Arbejdsskema 10 side 3 af 3 

Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evalueringsstrate
gi 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.32 Vurdere den enkelte patient under 
hensyn til standarder for gom medicinsk 
praksis 

Vurdere den enkelte patients prognose 
i relation til relevante risikofaktorer og 
den givne behandling på en måde der 
opfylder kravene til god intern 
medicinsk standard  

• Fastlægge risikofaktorer for den 
enkelte patient 

• Udvikle en ikke diskriminerende 
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 

   

1.33 Inddrage den enkelte patients evne 
til at modtage behandling 

Vurdere og tage højde for den enkelte 
patients evne og indstilling til at gennemføre 
en behandling (compliance) 

• Forklare udredning, fund og 
diagnose og sikre sig patientens 
forståelse 

• Informere om bedst mulige 
behandling og sikre sig patientens 
forståelse 

   

Medicinsk 
ekspert 

1.34 behandlingsopfølgning der opfylder 
kravene til god medicinsk standard 

Vurdere og følge op på behandlingen på en 
måde der opfylder kravene til god intern 
medicinsk standard 

• Vælge hensigtsmæssige prøver 
og undersøgelser til opfølgning 

• Vælge evidensbaseret og optimalt 
tidsinterval til opfølgning 

• Være bevidst om og anvende 
afdelingens retningslinier til 
opfølgning 

   

 
 


