
Hoveduddannelse. Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, og Sygehus Viborg 
20. januar 2004 
 

 

 

Bilag 4.1 
Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord  
 

 
 
 

Uddannelsesprogram 

for hoveduddannelse   

til speciallæge 

 i klinisk biokemi 

2½ år ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørre-
brogade  

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 biokemi i Mål-
beskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Au-
gust 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 inden for de 7 roller som henholdsvis medicinsk ekspert, kommunikator, samar-
bejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og endelig professionel. Rollerne er 
beskrevet i målbeskrivelsen. Med hensyn til de overordnede beskrivelser og retningslinier vedrørende 
læringsstrategi, evalueringsstrategi og den teoretiske uddannelse henvises der ligeledes til målbeskri-
velsen. 

 

3. Mentor 
Du skal gennem hele hoveduddannelsen have en mentor, det vil sige en ældre kollega, der uafhængigt 
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. Uddannelses forløbet 
Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt således, at du på den ene side kan opnå de nødvendige kompe-
tencer, og du på den anden side løbende kan bidrage til løsning af afdelingens opgaver inden for labo-
ratorieanalysefunktionen, undervisning og forskning. 
 
Den logbog, du skal anvende som hjælp til opnåelse af de ønskede kompetencer, er præsenteret i bi-
lag 1. 
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Din hoveduddannelse er sammensat af følgende elementer: 

2½ års ansættelse ved  Klinisk 
Biokemisk Afdeling, Århus Sy-
gehus, Nørrebrogade 

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. 

 
 
 
5.  Ansættelse på højt specialiseret enhed (HSE) i 2½ år  

Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade 
 
5.1 Introduktion 
Den første del af hoveduddannelsen i klinisk biokemi omfatter 2½ års ansættelse ved klinisk bioke-
misk afdeling. I det følgende beskrives uddannelsen sådan som, den er udformet ved Klinisk Bioke-
misk Afdeling på Århus Sygehus, Nørrebrogade. 
 
En mere omfattende introduktion findes i afdelingens database Lotus Notes. Du vil blive introduceret 
til denne i løbet af de første uger på afdelingen. Der henvises desuden til afdelingens hjemme-
side:www.auh.dk/akh/afd/klinbio/dk/index.htm 

5.2 Afdelingens opgaver  
Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, har tre opgaver. Vi skal udføre labora-
torieanalyser rekvireret af lægerne, vi skal undervise, og vi skal forske.  
 
Laboratorieanalysefunktionen omfatter analyser udført hovedsageligt på blodprøver for hospitalets  
afdelinger og i mindre omfang for praktiserende læger i området. Herudover udfører afdelingen en 
lang række specielle analyser dels for andre hospitaler i amtet, dels for hospitaler i andre amter. I alt 
udføres der årligt knap 2 mio. analyser på mere end 200 forskellige komponenter.  
 
Undervisningen omfatter medicinske studenter, læger under uddannelse i klinisk biokemi og bioana-
lytikerstuderende. 
 
Forskningen omfatter støtte til de kliniske afdelingers forskning og afdelingens egen forskning. Vi 
administrerer/udfører analysering af prøver til  ca. 50 projekter startet af de kliniske afdelinger hvert 
år. Afdelingens egen forskning udføres såvel af fondsansatte som af afdelingsansat personale. Det 
drejer sig om læger, andre akademikere, bioanalytikere og f.eks. medicinske studenter. Afdelingens 
egen forskning falder inden for emnerne:  
Vitaminer: Vi skal hver dag med kosten have tilført vitaminer, og vitaminmangel giver karakteristi-
ske symptomer. Vi arbejder specielt med vitamin B12, og vitamin D-bindende proteiner. Målet er at 
kunne diagnosticere og forstå baggrunden for vitaminmangelsygdomme. 
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Makrofagmarkører: CD163 er en soluble receptor for hæmoglobin-haptoglobin. Vi undersøger, 
hvornår måling af dette protein kan anvendes som sygdomsmarkør.  
 Medikamenter: Ved behandling med medikamenter er det vigtigt at forstå, hvordan de virker, og 
hvordan de kan doseres korrekt. Vi arbejder specielt med antiepileptika og immunosuppressiva. 
Vækstfaktorer: Epidermal vækstfaktorsystemet er af betydning for fosterets udvikling for vævsrepa-
ration og for udvikling af cancer. Vi arbejder navnlig med systemets betydning ved cancer. 

5.3 Afdelingens organisation 
Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende overlæge og den ledende bioanaly-
tiker. Afdelingens funktioner er organiseret i 4 sektioner. Hver sektion ledes af en sektionsoverlæge, 
en kemiker og en afdelingsbioanalytiker. Afdelingen er universitetsafdeling, og afdelingens universi-
tære opgaver ledes af afdelingens professor. 
 
Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har ansvar for uddannelsen af de yngre læger. 

Afdelingen er en del af Århus Sygehus, Nørrebrogade, og af Aarhus Universitetshospital. Afdelings-
ledelsen refererer til sygehusledelsen. Professoren refererer desuden til Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet via lederen for Klinisk Institut. 

5.4 Vejleder 

Det overordnede ansvar for din uddannelse ved afdelingen varetages af afdelingens uddannelsesan-
svarlige overlæge. 

Din daglige vejleder vil være overlægen på den sektion, du er knyttet til. Det er vejleders opgave at 
sikre, at du bliver introduceret til sektionen. I de enkelte sektioner vil sektionsoverlægen fungere som 
vejleder med hensyn til de kompetencer, som du kan opnå i pågældende sektion.    

 
5.5 Evaluering og justering  

Start-, midtvejs- og afslutningssamtalerne skal du have sammen med den uddannelsesansvarlige 
overlæge. Da overlægen på den sektion, hvor du er tilknyttet, er din daglige vejleder, skal du ved sek-
tionsopholdets start, midtvejs og ved afslutningen have en samtale med sektionsoverlægen. I evalue-
rer sammen hvilke kompetencer, du kan/skal tilegne dig i pågældende sektion og justerer undervejs i 
opholdet. Du skal sikre dig, at du får kompetencerne godkendt efterhånden, som de bliver opnået. 
Vejlederen kvitterer for opnåede kompetencer på arbejdsskemaerne (vedlagt i bilag 13), og den ud-
dannelsesansvarlige overlæge kvitterer i logbogen (bilag 1). Du kan forvente, at din vejleder og an-
dre, der er involveret i din uddannelse løbende, vil give dig feed-back. 

 

5.6 De første uger   

Introduktionsprogrammet skal sikre, at du hurtigt bliver fortrolig med afdelingen og planerne for din 
uddannelse. Checkliste til introduktionen er vedlagt som bilag 2. 
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Introduktion til hospitalet: Tilbydes i løbet af den første uge fælles med andre nyansatte ved  

                                               hospitalet. 

Dag 1: Præsentation og anvisning af kontorarbejdsplads  

Rundvisning på laboratoriet. Aftaler om arbejdstid og vagt. 

Kontaktpersoner: Uddannelsesansvarlig overlæge /sekretær  

Dag 2: Drøftelse af plan for introduktionsprogrammet 

Kontaktpersoner: Uddannelsesansvarlig overlæge 

 Introduktionsprogrammet indeholder følgende punkter: 

*** 2E - Protein-/farmakaanalyser 

Specielt: Skal følge vurdering af M-komponenter, basisk fosfatase og  fraktioneret hæ-
moglobin. Sørg for at deltage i dette sammen med øvrige reservelæger, indtil du kan gø-
re det selvstændigt. 

Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / kemiker / overlæge  

*** 3H - Hæmatologisektionen 

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 om differentialtælling  

Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge /overlæge   

*** 3E - Integra/Vagtlaboratoriet 

Specielt: Følg en blodprøve fra start til slut. Begynde at indgå i det daglige reserve-
lægearbejde efter aftale med de øvrige reservelæger og sektionsoverlægen. 

Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / kemiker / reservelæge  

*** 4E - CENTAUR m.m. 

 Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / kemiker /overlæge 

***               By-lab  

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 for-
bindelse med fadderskabssager og i forbindelse med familiesammenføringssager. 

Kontaktperson: Afd.bioanalytiker / reservelæge  

*** Besøg på øvrige laboratorier  

Kontaktperson: Ledende bioanalytiker / reservelæge   
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*** Følge morgenblodprøvetagning og en blodprøves gang fra patient til svarafgivelse. 
”Kørekort til LabkaSygehusPakken” . 

Kontaktperson: Ledende bioanalytiker / Edb-ansvarlig 

*** Kvalitetskontoret 

 ”Kørekort til Lotus Notes” 

 Kontaktperson: Bioanalytiker ved kvalitetskontoret 

*** Introduktion til vigtige computerprogrammer (GroupWise, Excel, Word) 

 Kontaktperson: Edb-ansvarlig 

*** 4M/KM - Introduktion til afdelingens forskningsprojekter 

Kontaktperson: Kemiker og læger på Klinisk Biokemisk Afdeling  
 

5.7.  Den fortsatte uddannelse 

Du vil i løbet af den 2½ årige hoveduddannelse blive tilknyttet de tre af afdelingens sektioner, der 
udfører de fleste laboratorieanalyser i 8 måneder for hver sektion. Der vil så vidt muligt blive afsat 
samlet tid til fordybelse sv.t. 6 måneder. Der bliver udarbejdet et konkret uddannelsesprogram ud-
formet som arbejdsskemaer (vedlagt i bilag 13). 

Du skal deltage i afdelingens møder som beskrevet i bilag 3. Du vil få pålagt ad hoc-opgaver inden 
for bl.a. undervisning, forskning og administration (bilag 8.9 og 12).  

Du skal følge en række teoretiske kurser og skal herunder indlære bl.a. de kompetencer, der er be-
skrevet i bilag 11. Du skal også indlære aktivt igennem selvstudium. Relevante lærebøger er anført i 
bilag 10. Herudover skal du anvende original litteratur. 

 
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 uddannelsesprogram-
met. 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 Bioke-
misk Afdeling, Sygehus Viborg, der er opstået ved en fusion af de tidligere sygehusenheder i Kjelle-
rup, Viborg og Skive. 
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En mere omfattende introduktion findes i afdelingens introduktionsprogram for nyansatte. Der henvi-
ses desuden til afdelingens hjemmeside. 
 
7.1.2. Afdelingens opgaver 
Afdelingen har som alle andre sygehusafdelinger 3 hovedopgaver: undersøgelse/behandling, under-
visning 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 trom-
bofili 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 bioana-
lytikerstuderende. 
 
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 porfy-
rinstofskiftet, 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 syge-
husledelsen.  
 
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 på-
gældende, 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 afprø-
ve 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 in-
dividuelt 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 tid-
ligere 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 uddan-
nelsesmæssige 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 kompe-
tencer, du inden for 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 klini-
ske færdigheder, der er anført i logbogen under pkt. 1.35 – 1.47. For de generelle kliniske kompeten-
cers 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 personalemø-
der, samt i de skemalagte AC-møder og relevante KF-møder. Herudover skal du efter nærmere aftale 
- eventuelt sammen med afdelingens øvrige læger - deltage i afdelingskonferencer på udvalgte klini-
ske 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 midt-
vejssamtale 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, som du ifølge målbeskrivelsen skal erhver-
ve i løbet af den samlede hoveduddannelse. Der kan ikke inden for det enkelte uddannelsesmodul 
gives nogen entydig angivelse af rækkefølgen for opnåelse af de forskellige kompetencer. Du er an-
svarlig for at få godkendt de erhvervede kompetencer, ligesom du er ansvarlig for i nødvendigt om-
fang at føre en læringsdagbog, der kan supplere nedenstående. Den nedenfor anførte nummerering 
henvises der til fra arbejdsskemaerne (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 opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

1.1 Kunne anvende den teknologisk mest effekti-
ve laboratoriemetode på et givent klinisk pro-
blem.  

  

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

  

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

  

1.4 Have opsat mindst én klinisk biokemisk ana-
lyse "fra grunden" samt implementere denne i 
laboratoriet 

  

1.5 Kunne anvende principperne for logistik i 
laboratoriet og ved decentrale analyser, her-
under rekvisition, prøveindsamling, prø-
veprocessering, fordeling og opbevaring samt 
forsendelse regionalt som nationalt i forbin-
delse med opsætning af nye analyser og udar-
bejdelse af vejledninger 

  

1.6 Kunne implementere ny analyse, herunder 
kunne vurdere relevansen af nyt analyseprin-
cip i en klinisk sammenhæng inden for 
mindst ét område blandt de sjældne analyser 
på en højt specialiseret afdeling. 
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1.7 Kunne dokumentere, opsætte, validere og 
implementere nye analyser på funktionsbæ-
rende enhed 

  

1.8 Kunne opstille og implementere et rationelt 
analysekontrolsystem til minimering af analy-
tiske fejl og minimering af unødvendig om-
kørsler af analyser ved både centrale og de-
centrale analyser for en given analyse med 
udgangspunkt i opstillede analytiske kvali-
tetskrav. 

  

1.9 Sikre arbejdsmiljøet i laboratoriet, herunder: 

• Deltage i afdelingens arbejdsmiljøop-
gaver. 

• Udarbejdelse af konkrete arbejds-
pladsbrugsanvisninger 

  

1.10 Kunne analysere og vurdere human syg-
domsmanifestation 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 analyseresulta-
tet. 

  

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

  

1.13 Kunne bedømme og anvende informations-
værdien af et testresultat i forskellige kliniske 
situationer (referenceområde, sensitivitet, 
specificitet, prædiktiv værdi, signifikante for-
andringer). 

  

1.14 Anvende og rådgive om optimal evidensbase-
ret diagnostik under hensyntagen til den res-
sourcemæssige allokering. 

  

1.15 Medvirke ved introduktion af nye eller æn-
dring af eksisterende klinisk biokemiske ana-
lyser på et rationelt evidensbaseret grundlag 
og udarbejdelse af skriftligt materiale. 
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1.16 Kunne  integrere anamnese og objektiv un-
dersøgelse med laboratorieundersøgelser og 
planlægge yderligere undersøgelser til hjælp i 
differentialdiagnostik og behandling og in-
korporere disse i en formel skriftlig kommu-
nikationsrapport.  

  

1.17 Kunne analysere og vurdere  laboratoriemæs-
sige resultater i relation til patientens symp-
tomer og kliniske tegn. 

  

1.18 Skabe overblik og sammenhæng i den diag-
nostiske udredning hos den enkelte patient. 

  

1.19 Kunne rådgive om patientbehandling på 
grundlag af molekylær forståelse af syg-
domsprocesser inden for et valgt profilområ-
de.  

  

1.20 Kunne rådgive om  biokemiske forstyrrelser, 
deres diagnostik, monitorering og behandling 
ved deltagelse i tværfaglig problemorienteret 
konference/stuegang. 

  

1.21 Kunne opstille et rationelt evidensbaseret 
biokemisk undersøgelsesprogram til diagno-
stisk 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 beslutningsgræn-
ser for paraklinisk information (ikke kun bio-
kemi). Både i akutte situationer og i forbin-
delse med længere udredningsforløb. 

  

1.24 Udarbejde eller revidere én instruks inden for 
en sygdomskategori i samarbejde med speci-
allæge. 

  

1.25 Fungere som sparringspartner i klinisk afde-
ling 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 medi-
cinsk ekspert til den nyuddannede speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende  

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

1.26 Optage anamnese, som er fyldestgørende i 
relation til patientens problemer på biome-
dicinske, sociale og psykologiske områder 
og svarende til god intern medicinsk stan-
dard 

• 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 pati-
enten 

• Lytte til og varetage patientens an-
skuelser 

Bedømme nødvendig brug af tolk 

  

1.27 Gennemføre objektiv undersøgelse, der 
opfylder kravene til god intern medicinsk 
standard 

• Redegøre for anatomisk og fysiolo-
gisk basis for normale og patologi-
ske kliniske fund 

• Bruge undersøgelsesinstrumenter på 
en hensigtsmæssig  måde 

• Forklare undersøgelsen for patienten 
og gennemføre den med mindst mu-
lig gene  

• Spore og afsløre afvigelser fra struk-
tur og funktion, herunder diskrete 
manifestationer af sygdom 

Systematisere fundene 
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 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medi-
cinsk ekspert til den nyuddannede speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende  

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

1.28 Anvende relevant og tilstrækkelig me-
dicinsk diagnostik på en måde, der op-
fylder kravene til god intern medicinsk 
standard 
• Redegøre for biokemisk,  fysisk og 

fysiologisk basis for prøver i intern 
medicinsk klinisk arbejde 

• Redegøre for fysisk baggrund til 
almindelige billeddiagnostiske un 
dersøgelser i intern medicinsk kli-
nisk arbejde 

• Vælge relevante prøver på en pro-
blemorienteret måde 

 
 

  

1.29 Opsøge og anvende information, der er 
nødvendig for patientvaretagelsen, på 
en måde der opfylder kravene til god in-
tern medicinsk standard  
• Fremlægge klinisk problemstilling 

for erfarne kolleger  
• Opsøge og anvende databaser, afde-

lingens retningslinier, tidsskrifter, 
mv. 

 

  

1.30 Fortolke og anvende de opnåede data i pati-
entbehandlingen på en måde, der opfylder 
kravene til god intern medicinsk standard 

• Opstille en problemorienteret under-
søgelsesplan ved almindelige symp-
tomkomplekser inden for intern me-
dicin 

• Opstille sandsynlig diagnose og mo-
tivere 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 di-
agnose, og handle på det  

• Anvende afdelingens retningslinier 
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 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medi-
cinsk ekspert til den nyuddannede speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende  

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig 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 medi-
cinsk  standard  
• Fastlægge risikofaktorer for den en-

kelte patient 
• Udvikle en ikke-diskriminerende 

holdning til alle patienter og erken-
de deres individuelle behov 

• Rådgive om ønskelige forandringer 
af livsstil, herunder fx vægtredukti-
on, ophøre med rygning og be-
grænsning af alkoholforbrug 

 

  

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

• Forklare udredning, fund og diagno-
se og sikre sig patientens forståelse 

• Informere om bedst mulige behand-
ling og sikre sig patientens forståel-
se 

 

  

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 afde-
lingens retningslinier til opfølgning 
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Specielle kliniske færdigheder 
 
 Kompetencekrav – Mål 

Kompetencekrav for rollen som medi-
cinsk ekspert til den nyuddannede speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

1.35 Diagnosticere og behandle akut hypogly-
cæmi 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 for-
hold til motorkørsel og maskinbetje-
ning 

• Enkel justering af igangværende dia-
betesbehandling. 

 

  

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 ny-
reinsufficiens 

  

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 coro-

narsygdom og non-coronar sygdom 
Iværksætte kardiovaskulær farmakoterapi 
Kunne gennemføre: 

• Differentialdiagnostik til skelnen mel-
lem akut højre- og venstresidigt hjerte-
svigt 

• Initial diagnostik og behandling af 
akut kardiogent lungeødem 
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 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som medi-
cinsk ekspert til den nyuddannede speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

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

• Diagnostik og initial behandling, her-
under non-farmakologisk 

• Foretage relevant henvisning til  koa-
gulations udredning 

 

  

1.41 Diagnosticere og behandle akut svær respi-
rationsinsufficiens Kunne gennemføre:  

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

• Justering af anfaldsforebyggende be-
handling 

  

1.42 Diagnosticere og initialt behandle sepsis 
Kunne gennemføre: 

• Initial diagnostik og behandling 
• Diagnosticering af DIC 
• Indledning af empirisk antibiotisk be-

handling 
• Kardiovaskulære stabilisering 

Vurdering af den immuninkompente patient 

  

1.43 Diagnosticere, initialt behandle og visitere 
meningitis Kunne gennemføre: 

• Initial diagnostik og behandling 
• Undersøgelser til mikrobiologisk di-

agnostik 
• Tolkning af mikroskopisvar 
• Antibiotisk behandling 
• Plan for monitorering 

Information 

  

1.44 Diagnosticere og behandle forgiftninger    
1.45 Udrede icterus   
1.46 Udrede funktionsforstyrrelser i gld. thy-

reoidea 
  

1.47 Udrede årsager til anæmi   
 

2  Hoveduddannelsens kompetencer som kommunikator 
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 Kompetencekrav – Mål 

Kompetencekrav for rollen som kommu-
nikator til den nyuddannede speciallæge 
ved afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsesansvarlig 
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 arbejds-
gruppe, beskrive opgaven, lede gruppen og 
formulere resultat skriftligt og mundtligt. 

  

2.3 Kunne informere patienter mundtligt og sikre 
forståelsen. 

  

2.4 Udarbejde skriftligt patientinformationsmate-
riale om en undersøgelses formål og udførel-
se og rette materialet til efter feed-back fra de 
medarbejdere, der er involverede i undersø-
gelsen.. 

  

 

3  Hoveduddannelsens kompetencer som samarbejder 

 

 Kompetencekrav – Mål 

Kompetencekrav for rollen som samar-
bejder til den nyuddannede speciallæge 
ved afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen op-
nået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

3.1 I den akutte situation kunne fastlægge en 
udrednings- eller behandlingsplan for en pa-
tient i samarbejde med andre personalegrup-
per i forbindelse med de nævnte profile-
ringsområder, herunder identificere og be-
skrive de roller, ekspertiser og begrænsnin-
ger for alle medlemmer af tværfaglige teams, 
som er nødvendige for optimal opnåelse af 
mål relateret til patientvaretagelse, videnska-
belige problemstillinger, uddannelsesmæssi-
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ge opgaver eller administrative opgaver. 

3.2 Kunne samarbejde med administrativt perso-
nale samt IT- personale på eget sygehus samt 
amtsligt/regionalt til opstilling af laboratorie-
informationssystemer og udarbejdelse af for-
brugsstatistikker. 

  

3.3 Indgå i tværfaglige team-møder og bidrage 
med sin egen biokemiske ekspertise. Herun-
der kunne udarbejde skriftligt informations-
materiale til vejledning af brug af biokemi-
ske analyser/markører i samarbejde med kli-
niske afdelinger/praksissektoren. 

  

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 dyslipidæ-
mier. Fastlæggelse af indikationsområde og 
rationelt brug af nye biokemiske markører og 
analyser.  

  

3.5 I samarbejdet med klinikere omkring eksem-
pelvis point-of-care testning eller hæmosta-
se-/tromboseproblemer have respekt for de-
res faglige krav samtidig med at kunne bi-
drage 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 hermed kunne forstå og bruge 
teorier om konfliktløsning, gruppedynamik 
og rollefordeling i grupper og således deltage 
som mægler/bisidder ved løsning af person-
relaterede konflikter i laboratoriet. 

  

3.7 Formidle til sundhedspersonale hvordan 
sundhedsorganisationen påvirker patientbe-
handling, 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 speci-
allæge ved afslutningen af hoveduddan-
nelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen op-
nået. 

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 sam-
arbejdet). 

  

4.3 Udforme instruks for arbejdsopgaver i afde-
lingen. 

  

4.4 Lede et tværfagligt samarbejde vedrørende 
en faglig problemstilling. 

  

4.5 Udnytte og prioritere ressourcer i forhold til 
f.eks. patientvaretagelse, uddannelse, forsk-
ning, 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 opstil-
ling, 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 sam-
arbejde, eksempelvis med sin faglige eksper-
tise argumentere for specielle analyser, ana-
lyseapparatur, eller behandlingsstrategier. 

  

5  Hoveduddannelsens kompetencer som sundhedsfremmer 
 



Hoveduddannelse. Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, og Sygehus Viborg 
20. januar 2004 

20 

 Kompetencekrav – Mål 
Kompetencekrav for rollen som sund-
hedsfremmer til den nyuddannede spe-
ciallæge ved afslutningen af hovedud-
dannelsen: 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen opnå-
et. 
Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

5.1 Hos den enkelte patient skal lægen kunne 
varetage rådgivning inden for individuelle 
kliniske profilområde(r) (fx koagulation, 
hyperlipidæmi, diabetologi, allergologi, 
forgiftninger). 
  

  

5.2 Informere patientpopulationer om risiko-
faktorer og effekt af forebyggelse, fx i pa-
tientforeninger. 

  

5.3 Kunne anvende og rådgive vedrørende 
anvendelse af klinisk biokemiske undersø-
gelser i forbindelse med screening. 

  

5.4 Kunne samarbejde med videnskabelige 
selskaber, foreninger eller myndigheder 
om at identificere og rådgive risikogrup-
per/patientkategorier. 
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 arbejds-
miljømæssige forhold og vedrørende for-
hold inden for individuelle kliniske profil-
områder. 

  

5.6 Anvende regler vedrørende anmeldelses-
praksis (fx anmelde stikulykker) og labora-
toriemæssige arbejdsrisici. 
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6  Hoveduddannelsens kompetencer som akademiker 

 

 Kompetencekrav – Mål 

Kompetencekrav for rollen som akade-
miker til den nyuddannede speciallæge 
ved afslutningen af hoveduddannelsen: 

Kompetencen opnået. 

Dato og signatur, ud-
dannelsessøgende 

Kompetencen op-
nået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesan-
svarlig overlæge 

6.1 Holde sig ajour med ny viden, herunder 
videreudvikle og dokumentere en kontinu-
erlig uddannelsesstrategi. 

  

6.2 På specialistniveau kunne vurdere medi-
cinsk litteratur kritisk ved at kunne opstille 
kriterier for: 

• Søgning 
• Udvælgelse af litteratur 
• Kvalitet 

  

6.3 Løbende vurdere lægelig praksis i klinisk 
biokemi med det overordnede formål at 
forbedre anvendelsen af klinisk biokemiske 
analyser til fremme af sundhed, forebyggel-
se, diagnose og behandling, f.eks. ved:  

• At deltage i udarbejdelse af patient-
forløbsprogrammer. 

• Udarbejdelse af guidelines. 
• Udfærdige opgaver inden for evi-

densbaseret klinisk biokemi, f.eks. 
MTV-rapporter. 

  

6.4 Formidle faget til kolleger og andre samar-
bejdspartnere. 

  

6.5 Vejlede yngre kolleger eller andre faggrup-
per, f.eks. ved: 

Diplomuddannelsen, Osval-opgaver, speci-
aleopgaver, mm. 

  

6.6 Identificere problemstillinger mhp. viden-
skabelige studier. 

  

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

  

6.8 Udarbejde forsøgsprotokol på basis af litte-
ratursøgningen  
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6.9 Varetage etiske krav til forskningsprojekter, 
herunder anvende det videnskabsetiske ko-
mitésystem og relevant kunne varetage an-
meldelse til den regionale videnskabsetiske 
komité efter gældende retningslinier og 
kunne udforme ansøgninger og anmelde til 
relevante instanser (etisk komité, datatilsy-
net, lægemiddelstyrelsen mv.). 

  

6.10 Varetage praktisk projektplanlægning og 
fungere som bindeled til andre kliniske af-
delinger. 

  

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

  

6.12 Redegøre for gældende god videnskabelig 
praksis vedrørende publicering. 

  

6.13 Kunne fremlægge forskningsresultater så-
vel internt i afdelingen som eksternt. 
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7  Hoveduddannelsens kompetencer som professionel 
 

 Kompetencekrav – Mål 

Kompetencekrav for rollen som professio-
nel til den nyuddannede speciallæge ved 
afslutningen af hoveduddannelsen:: 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur, 
uddannelsessøgende 

Kompetencen op-
nået. 

Dato og signatur, 
uddannelsesansvar-
lig overlæge 

7.1 Kunne arbejde på grundlag af informeret 
samtykke fra patientens side, respektere 
tavshedspligt, udvise forståelse for forskelli-
ge kulturelle, religiøse, samfundsmæssige og 
økonomiske vilkår hos patienter samt anven-
de 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 ud-
øvelse i forhold til ansættende myndighed, 
have forståelse for den politiske situation i 
forhold til sundhedsvæsenet og forsknings- 
samt udannelsesområdet. 

  

7.4 Forholde sig i relation til medier som profes-
sionel og som privatperson. 

  

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

  

7.6 Handle professionelt etisk samt vedligeholde 
det uddannelsesmæssige grundlag for at ud-
øve profession. 
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Bilag 2 

Checkliste for introduktionsprogram  
Udleveret: 
Nøgle  �  
 

Anvist/information om: 
Kontor �     Kitler �     Postrum � 
 

Info om kaffekasse �     Egen hepatitis vaccinationsstatus � 
 

Info om foto   � Beredskabsplanen  � 
 
 
Rundvisning samt hilst på nøglepersoner: 
�   4E og 4M 
�   3E og 3H 
�   2E 
�   KM (Kælder) 
�   Kaffestue (3. sal) 
�   By-lab 
�   Øvrige perifere laboratorier 
�  Kvalitetskontoret, kørekort til Lotus Notes 
�  Sat dig ind i kvalitetshåndbogen i hovedtræk 
�  LABKA Sygehuspakke 
�  Kursus i differentialtælling 
�  Tilmeldt dig til DSKBs kursusansvarlige læge 

 

�  Møde aftalt med uddannelsesansvarlig overlæge og vejleder inden for den første uge. 
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Bilag 3 

Møder og konferencer, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade 

Du skal under ansættelse i introduktionsstilling deltage i personalemøder, 1. halvdel af onsdagskonfe-
rencen, forskningsformidlingsmøder, sektionsmøder i den sektion du er tilknyttet samt i videst muligt 
omfang i møder afholdt af forskningssektionen, 4M/KM. 

Personalemøder: 
1. tirsdag i måneden kl.  9.15-10.00 (Personalemøde med hele personalet)  
Onsdage kl. 9.15-9.30 (Dialogmøde med hele personalet)   

 
Afdelingsmøder (onsdagskonference): 
 
Onsdag kl. 9.30-10.30 ( akademikere og ledende bioanalytiker)  

  
Forsknings- og uddannelsesmøder:  

 
Torsdag kl. 09.30-10.00 (ugentlige informationsmøder)  

   Torsdag kl. 14.00-15.00 (SI (status og inspiration)- møder). Holdes ikke når der er FF møde 
Torsdag kl. 14.00-15.00 (FF (forskning og formidling)-møder - efter annoncering)  
 
Du skal så vidt muligt deltage i DSKB’s videnskabelige møder
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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 over for 
afdelingsledelsen, dog således at den faglige del af arbejdet udføres under ansvar over for den sekti-
onsoverlæge, der har ansvar for den pågældende analyse.  
 

De kompetencer, du forventes at indlære i forbindelse med analyser, hvor svarafgivelsen forudsætter 
lægelig vurdering, fremgår af arbejdsskema 1, bilag 13. 



Hoveduddannelse. Klinisk biokemisk afdeling Århus Kommunehospital og Sygehus Viborg 
20 januar 2004 

27 

Bilag  5 

Kompetencer indlært ved deltagelse i sektion med specialanalyser, I 
Dækker logbogens nr: 1.2, 1.5, 1.8, 1.44, 3.2, 4.3, 6.5  
 
Sektionen 
Sektionen udfører specialanalyser inden for områderne proteiner, hormoner, lægemidler, enzymer, 
metaller mm. Den daglige ledelse varetages af afdelingsbioanalytiker og kemiker. Sektionsoverlægen 
har det overordnede ansvar. 

Start og afslutning i sektionen 
Ved opholdets start og midtvejs skal du drøfte mål og særlige opgaver med sektionens overlæge, li-
gesom du skal drøfte, hvordan kompetencerne anført i arbejdsskema 2, bilag 13 opnåes. Kompeten-
cerne indlæres i forbindelse med dit daglige arbejde. Med hensyn til evaluering og justering af indlæ-
ring af de forventede kompetencer henvises til afsnit 5.5. 
 
Reservelægens pligter og uddannelse 
Introduktion 
Inden for de første 14 dage i sektionen skal du have sat dig ind i sektionens funktioner og herunder 
særligt sætte dig ind i de dertil knyttede medicinske problemer. Tidspunkter aftales med afdelings-
bioanalytikeren og afdelingens kemiker.  
 
Møder 
Du skal deltage i: 
Ugentlige sektionsmøder: Tirsdage kl. 9.00 - ca.10.00 efter behov 
Sektionsledergruppemøder: Mandage kl. 9.00 - 10.00 

Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i sektionens kontrolforanstaltninger vedrørende interne og eksterne kontrolsy-
stemer.  
 
Undervisningsopgaver 
Du skal på baggrund af aktuelle, abnorme resultater samt eventuelle nye analyser/projekter planlægge 
og gennemføre undervisning for sektionens bioanalytikere. Dette sker ved de ugentlige sektionsmø-
der efter aftale med afdelingsbioanalytikeren. 

 
Daglige arbejdsopgaver 
Du skal varetage kontakt til kliniske afdelinger og vil blive kontaktet, når der forekommer analysere-
sultater, som kræver nærmere lægelig udredning.  
 
Analyseproduktion  
Du skal tilegne dig kompetencer vedr. analyser relateret til forgiftninger samt B (ery)-Hemoglobin 
A1c og mindst 1 specialanalyse (e.g. antiepileptika). Du skal for hver af disse analyser opnå kompe-
tencer som beskrevet i arbejdsskema 2 (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 i sektion med specialanalyser, II 
 
Dækker logbogens nr: 1.2, 1.5, 1.8, 1.46, 1.47, 3.2, 4.3, 6.5  

Sektionen 

Sektionen udfører analyser, der stort set alle er baseret på proteinbindingsassay. Sektionens daglige 
arbejde varetages af  8 bioanalytikere. Den daglige ledelse varetages af afdelingsbioanalytiker og 
kemiker. Det overordnede ansvar ligger hos sektionsoverlægen. 

Start og afslutning i sektionen 
Ved opholdets start og midtvejs skal du drøfte mål og særlige opgaver med sektionsoverlægen, lige 
som du skal drøfte, hvordan kompetencerne anført i arbejdsskema 3, bilag 13, opnåes. Kompeten-
cerne indlæres i forbindelse med dit daglige arbejde. Med hensyn til evaluering og justering af indlæ-
ring af de forventede kompetencer henvises til afsnit 5.5. 
 

Reservelægens pligter og uddannelse 
Introduktion 
Inden for de første 14 dage i sektionen skal du sætte dig ind i sektionens funktioner, og herunder sær-
lig sætte dig ind i de dertil knyttede medicinske problemstillinger. Du skal i samråd med sektions-
overlægen identificere to analyser, som du specielt skal interessere dig for. Du skal efter opholdet i 
sektionen kunne gøre rede for analyseprincipperne bag og den kliniske anvendelse af disse analyser. 
Tidspunkt for introduktion til sektionen aftales med afdelingsbioanalytiker og kemiker. 

Møder 
Du skal deltage i:  
Ugentlige sektionsmøder  tirsdag 9.30 – ca. 10.00 i henhold til mødeplan 
Sektionsledelsesmøder ca. hver anden tirsdag 11.00 – 12.00 (efter indkaldelse). 

Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i sektionens interne og eksterne kontrolsystemer til analyseovervågning. Dette 
sker med støtte fra sektionens kemiker og afdelingsbioanalytiker.  

Undervisningsopgaver 
Du vil på baggrund af aktuelle abnorme resultater samt evt. nye analyseprojekter blive bedt om at 
planlægge og gennemføre undervisning for sektionens bioanalytikere. Dette sker efter aftale med af-
delingsbioanalytikeren og gennemføres i forbindelse med de ugentlige sektionsmøder. 

 
Daglige arbejdsopgaver 
Du skal varetage kontakt til kliniske afdelinger og vil blive kontaktet, når der forekommer analysere-
sultater, som kræver nærmere lægelig udredning.  
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Analyseproduktion 
Du skal tilegne dig kompetencer vedr. følgende analyser (og sygdomme), se arbejdsskema 3, bilag 
13: 

TSH, T3, T4 (Thyroideasygdomme). 

IgE og specifikt IgE (allergiske sygdomme). Kompetencen hentes under fokuseret ophold eller under 
uddannelse på FBE. 

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 3, 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 7 
 
Kompetencer indlært i sektion, hvor analyser udføres døgnet rundt 
 
Dækker logbogens nr. 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  

Sektionerne 
Sektionerne udfører almen klinisk biokemiske analyser, hæmatologisk analyser og tælling af celler på 
cerebrospinalvæske og ascitesvæsker. Sektionernes daglige arbejde varetages af 20 bioanalytikere. 
Den daglige ledelse af hver sektion varetages af en afdelingsbioanalytiker og kemiker. Det overord-
nede ansvar ligger hos sektionernes overlæge. 

Start og afslutning i sektionen 
Ved opholdets start og midtvejs skal du drøfte mål og særlige opgaver med sektionernes 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 sektionerne skal du sætte dig ind i sektionernes funktioner og herunder 
sætte dig ind i de dertil knyttede medicinske problemstillinger. Tidspunkt for introduktion til sektio-
nen aftales med afdelingsbioanalytiker og kemiker. 

Møder 
Du skal deltage i:  
1. Sektionsmøder tirsdage kl.10.15-11.00 og torsdage kl. 9.30-10.15 efter behov 
2. Sektionsledergruppemøder mandage kl. 10-12 

Kvalitetskontrol 
Du skal sætte dig ind i sektionernes interne og eksterne kontrolsystemer til analyseovervågning. Dette 
sker med støtte fra sektionens kemiker og afdelingsbioanalytiker.  

Undervisningsopgaver 
Du vil på baggrund af aktuelle abnorme resultater, spændende udviklinger inden for området eller 
projekter blive bedt om at planlægge og gennemføre undervisning for sektionens bioanalytikere. Det-
te sker efter aftale med afdelingsbioanalytikeren og gennemføres i forbindelse med de ugentlige sek-
tionsmøder. 

 
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 fos-
fatase, 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-Choelsterol, 
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 enheds (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 sektioner gennemføre mindst et klinisk efter-
syn i hver sektion. Det klinisk eftersyn skal aftales med sektionsoverlægen 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 herunder          
deltager i udredning af patienterne samt drøfter med afdelingens læger, hvilke krav de måtte ha-
ve 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 afde-
lingens sektioner. 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.  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. Du kan bl.a. benytte lotus notes (e.g. sikker-
hedsinstrukser), indhentning af viden fra kolleger på og uden for afdelingen, 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 Burtis CA, Ishwood EA. 
 
Medicinsk Kompendium, 14. udgave. Redigeret af Lorenzen I, Bendixen G, Hansen NE. Nyt nordisk 
forlag Arnold Busck, København 1994.   
 
Kumar and Clark, fourth edition: Clinical Medicine Saunders WB 1998 
 
Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR, Nagel RL: Disorders of hemoglobin Cambridge University 
Press 2001 
 
WHO classification of tumors. Pathologi and genetics of tumors of haemotopoietic and lymphoid 
tissues. Edited by Jaffe ES, Harris NL, Stein H and Vardiman JW 2001 
 
Andersen D, Havsteen B, Riis P, Almind G, Bock E, Hørder M: Sundhedsvidenskabelig forskning. 
FADLs forlag, København 1999 
 
Gode håndbøger 
Analysefortegnelsen 2002 
Håndbogen fra Statens Serum Institut, 1999 
Koagulationskompendium, en kort vejledning til klinisk brug, Center for hæmofili og trombose, 
Skejby Sygehus, 1997 
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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 under 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 af-
delingerne. De kompetencer, du forventes at indlære i løbet af hoveduddannelsen, fremgår af ar-
bejdsskema 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 ca.  
6 måneder. Placering, anvendelse og afvikling af denne aftales med din vejleder. 
Som led i dit 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 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evalue-
rings- 

strategi 

S
va

r 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

1.2 Analyseprincipper 
Kunne redegøre for principper bag 
kapillærelektroforese, 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 prø-
vematerialer der kan anvendes og prøvemateria-
lets holdbarhed.  

 

Mesterlære 
  

1.8 Kontrolsystem 
Du skal kunne redegøre for analysernes kontrol-
system. 

 

Deltage  i 
kvalitetskon-
trolaktiviteter 

  

1.10 Patobiologi 
Du skal kunne redegøre for det normale prote-
inmønster i plasma. 
Du skal kunne redegøre for den patobiologiske 
baggrund for monoklonale gammopatier. 

Selvstudium 
og opgave 

  

Medicinsk  
ekspert 

1.12 Tolkning af analysesvar 
Kunne diagnosticere monoklonal komponent på 
baggrund af immunsubtraktion og immunfixation. 
Og kunne kvantitere en monoklonal komponent 
efter afdelingens retningslinier. 
 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

  

 
1.14 Evidensgrundlag 
Kunne rådgive om optimal evidensbaseret diag-
nostik og monitorering af monoklonale monopa-
tier. 
Kunne vurdere relevansen af evt. yderligere 
udredning af patienten og kunne rådgive om evt. 
nye tiltag 
 

Mesterlære 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

Struktureret 
observation 

 

  

 
1.16, 1.17, 1.25  Integration i klinikken 
I samarbejde med kliniker kunne integrere 
anamnese og objektiv undersøgelse  og inkorpo-
rere disse til en skriftlig rapport vedr. en patient 
henvist mhp udredning for monoklonal gammo-
pati, herunder i samarbejde med kliniker kunne 
udrede og tolke de laboratoriemæssige resulta-
ter af M-komponent analysen  og dermed skabe 
overblik og sammenhæng i den diagnostiske 
udredning af den enkelte patient. 

Mesterlære 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision i 
kontakt med 
rekvirerende 
kliniker 

Udarbejde 
rapport 
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M-komponenter  side 2 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evalue-
rings 

strategi 

S
va

r 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

2.1 Mundtlig formidling af viden                     
Kunne forberede, fremlægge og diskutere den 
praktiske og teoretiske baggrund for en patient-
case med monoklonal gammopati på afd. konfe-
rence eller  i anden sammenhæng på afdelin-
gen. 

Fremlæg-
gelse 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. 

Mesterlære 
Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

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, grup-
pedynamik og rolle fordeling i forbindelse med 
samarbejdet   

Feedback fra omgivelserne                       
Kunne give og modtage feedback i det tværfag-
lige team 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 
 
Færdigheds 
kursus 

Struktureret 
observation 

  

Samarbejder 

3.3 Tværfaglig problemløsning 
Kunne foreslå udredningsforløb af kompliceret 
prøve i samarbejde med det tværfaglige team 

Mesterlære 
og opgave 

Bedømmel-
se af opgave 

  

 
4.2 Lederrolle                                                          
I specifikke situationer kunne påtage sig en 
lederrolle og  forestå ledelsen af arbejdsgrup-
pe/tværfaglig team vedr. M-komponenter. Her-
under kunne motivere og engagere samarbejds-
partnerne. 

Mesterlære 

Færdigheds- 
kurser og 
praktisk 
arbejde 

  Leder og 
admini-
strator 

Administrative procedurer                               
Kende til arbejdsfordeling og samarbejdet inden-
for sektionen  og mellem sektionsledelsen og 
afdelingsledelsen. 

Undervisning 
ved afd. 
ledelsen 

Struktureret 
vejleder-
samtale 

  

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 
holde sig ajour med ny viden indenfor diagnostik 
og monitorering af monoklonale gammopatier  
 

Selvstudium Struktureret 
vejleder 
samtale 
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Fraktioneret hæmoglobin side 1 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

S
var 

Kompetencen 
opnået 

Dato og signatur 
ved vejleder 

1.2 Analyseprincipper 
Kunne redegøre for principper bag 
HPLC. 
 

Undervisning  

Selvstudier   

1.5 Logistik og prøvematerialer                      
Du skal kende logistikken for prøver til Fraktio-
neret hæmoglobin og have kendskab til hvilke 
prøvematerialer der kan anvendes og prøvema-
terialets holdbarhed.  

Mesterlære 
  

1.8 Kontrolsystem 
Du skal kunne redegøre for analysernes kontrol-
system. 

 

Deltage 
kvalitetskon-
trolaktiviteter 

  

1.10 Patobiologi 
Du skal kunne redegøre for den patobiologiske 
baggrund for hæmoglobinopatier. 

Selvstudium 
og opgave 

  

Medicinsk  
ekspert 

1.5 Tolkning af analysesvar 
Kunne diagnosticere hæmoglobinopatier på 
baggrund af HPLC. 
 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

  

 
1.14 Evidensgrundlag 
Kunne rådgive om optimal evidensbaseret diag-
nostik af hæmoglobinopatier 

 
Mesterlære 
Praktisk 
arbejde 
under super-
vision,  

Struktureret 
observation 

 

  

 
1.16, 1.17, 1.25  Integration i klinikken 
I samarbejde med kliniker kunne integrere 
anamnese og objektiv undersøgelse  og inkorpo-
rere disse til en skriftlig rapport vedr. en patient 
henvist mhp udredning for hæmoglobinopati, 
herunder i samarbejde med kliniker kunne udre-
de og tolke de laboratoriemæssige resultater af 
hæmoglobin analysen  og dermed skabe over-
blik og sammenhæng i den diagnostiske udred-
ning af den enkelte patient. 

Mesterlære 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision i 
kontakt med 
rekvirerende 
kliniker 

Udarbejdel-
se af rapport 

  

2.1 Mundtlig formidling af viden                     
Kunne forberede, fremlægge og diskutere den 
praktiske og teoretiske baggrund for en patient-
case med hæmoglobinopati på afd. konference 
eller  i anden sammenhæng på afdelingen. 

Fremlæg-
gelse under 
supervision 

Feedback 
efter frem-
læg-gelse 

  

2.3, 3.4 Skriftlig formidling af viden                    
Kunne beskrive samt fortolke resultatet af en 
Fraktioneret hæmoglobinanalyse samt kunne 
kommunikere den til klinikere på de samarbej-
dende afdelinger. 
I nødvendigt omfang udarbejde relevant skriftligt 
materiale.   

Kommunika-
tor 

Undervisning                                                  
Kunne formidle viden om Fraktioneret hæmo-
globin til medicinstuderende, bioanalytikere 
og/eller bioanalytikerstuderende. 

 
Mesterlære 
 
Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

Struktureret 
observation  
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Fraktioneret hæmoglobin  side 2 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

S
var 

Kompetencen 
opnået 

Dato og signatur 
ved vejleder 

3.1 Teams og arbejdsgrupper                           
Kunne indgå i det tværfaglige team omkring 
Fraktioneret hæmoglobinanalysen, 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, grup-
pedynamik og rolle fordeling i forbindelse med 
samarbejdet   

Feedback fra omgivelserne                       
Kunne give og modtage feedback i det tværfag-
lige team 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 
 
Færdigheds-
kursus 

Struktureret 
observation 

  

Samarbejder 

3.3 Tværfaglig problemløsning 
Kunne foreslå udredningsforløb af kompliceret 
prøve i samarbejde med det tværfaglige team 

    

 
4.2 Lederrolle                                                          
I  specifikke situationer kunne påtage sig en 
lederrolle og forestå ledelsen af arbejdsgrup-
pe/tværfaglig team vedr. Fraktioneret hæmoglo-
binanalysen. Herunder kunne motivere og en-
gagere samarbejdspartnerne. 

Mesterlære 

Færdighed-s 
kurser og 
praktisk 
arbejde 

  Leder og 
administra-
tor 

Administrative procedurer                               
Kende til arbejdsfordeling og samarbejdet inden-
for sektionen  og mellem sektionsledelsen og 
afdelingsledelsen. 

Undervisning 
ved afd. 
ledelsen 

Struktureret 
vejledersam-
tale 

  

Akademiker 
6.1 Ny viden                                                              
På baggrund af en kritisk vurdering af litteratur 
holde sig ajour med ny viden indenfor diagnostik 
af hæmoglobinopatier. 
 

Selvstudium Struktureret 
vejledersam-
tale 
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Fraktioneret basisk fostatase  side 1 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

S
var 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

1.2 Analyseprincipper 
Kunne redegøre for principper bag 
agaroseelektroforese. 
 

Undervisning  
Selvstudium   

1.5 Logistik og prøvematerialer 
Du skal kende logistikken for prøver til Fraktio-
neret basis fosfatase og have kendskab til hvilke 
prøvematerialer der kan anvendes og prøvema-
terialets  holdbarhed.  

Mesterlære 
  

1.4 Kontrolsystem 
Du skal kunne redegøre for analysernes kontrol-
system. 

 

Deltage  
kvalitetskon-
trolaktiviteter 

  

1.10 Patobiologi 
Du skal kunne redegøre for den patobiologiske 
baggrund for forhøjet basisk fosfatase fraktione-
ring heraf ( isoenzymer ). 

Selvstudium 
og opgave 

  

Medicinsk  
ekspert 

1.12 Tolkning af analysesvar 
Kunne diagnosticere de forskellige isoenzymer. Praktisk 

arbejde 
under super-
vision 

  

 
1.14 Evidensgrundlag 
Kunne rådgive om optimal evidensbaseret diag-
nostik af forskellige isoenzymer 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision,  

Struktureret 
observation 

 

  

 
1.16, 1.17, 1.25  Integration i klinikken 
I samarbejde med kliniker kunne integrere 
anamnese og objektiv undersøgelse  og inkorpo-
rere disse til en skriftlig rapport vedr. en patient 
henvist mhp udredning for forhøjet basisk fosfa-
tase, herunder i samarbejde med kliniker kunne 
udrede og tolke de laboratoriemæssige resulta-
ter af fraktioneret basiske fosfataser  og dermed 
skabe overblik og sammenhæng i den diagno-
stiske udredning af den enkelte patient. 

Mesterlære 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision i 
kontakt med 
rekvirerende 
kliniker 

Udarbejde 
rapport 

  

2.1 Mundtlig formidling af viden                     
Kunne forberede, fremlægge og diskutere den 
praktiske og teoretiske baggrund for en patient-
case med forhøjet basisk fosfatase på afd. 
konference eller i anden sammenhæng på 
afdelingen. 

Fremlæggel-
se under 
supervision 

Feedback 
efter frem-
læg-gelse 

  

2.3, 3.4 Skriftlig formidling af viden                    
Kunne beskrive samt fortolke resultatet af en 
Fraktioneret basisk fosfataseanalyse samt kun-
ne kommunikere den til klinikere på de samar-
bejdende afdelinger. 
I nødvendigt omfang udarbejde relevant skriftligt 
materiale.   

Kommunika-
tor 

Undervisning                                                  
Kunne formidle viden om Fraktioneret basisk 
fosfatase til medicinstuderende, bioanalytikere 
og/eller bioanalytikerstuderende. 

Mesterlære 
Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 

Struktureret 
observation  
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Fraktioneret basisk fostatase  side 2 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

S
var 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

3.1 Teams og arbejdsgrupper                           
Kunne indgå i det tværfaglige team omkring 
Fraktioneret basisk fosfataseanalysen, 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, grup-
pedynamik og rolle fordeling i forbindelse med 
samarbejdet   

Feedback fra omgivelserne                       
Kunne give og modtage feedback i det tværfag-
lige team 

Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 
Færdigheds-
kursus 

Struktureret 
observation 

  

Samarbejder 

3.3 Tværfaglig problemløsning 
Kunne vurdere relevansen af yderligere udred-
ning af patienten i samarbejde med det tværfag-
lige team 

Mesterlære 
og opgave 

Bedømmel-
se af opgave 

  

 
4.2 Lederrolle                                                          
I  specifikke situationer kunne påtage sig en 
lederrolle og forestå ledelsen af arbejdsgrup-
pe/tværfaglig team vedr. Fraktioneret basisk 
fosfataseanalysen. Herunder kunne motivere og 
engagere samarbejdspartnerne. 

 

Mesterlære 

Færdigheds 
kurser og 
praktisk 
arbejde 

  Leder og 
administra-
tor 

Administrative procedurer                               
Kende til arbejdsfordeling og samarbejdet inden-
for sektionen  og mellem sektionsledelsen og 
afdelingsledelsen. 

Undervisning 
ved afd. 
ledelsen 

Struktureret 
vejledersam-
tale 

  

Akademiker 
6.1 Ny viden                                                              
På baggrund af en kritisk vurdering af litteratur  
holde sig ajour med ny viden inden for diagno-
stik af tilstande med forhøjet basisk fosfatase. 
 

Selvstudium Struktureret 
vejleder-
samtale 
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Osmotisk resistens  

Kompetence  Mål 
Lærings-
strategi 

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 resi-
stenskurverne 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 sygdom-
me 

 
Undervisning  
Selvstudium 
Mesterlære 
Opgave 

 
Struktureret 
observation 
 

 

 

 
Kommunika-
tor 
 

2.1Videregive analyseresultat 
Du skal kunne beskrive og videregive din 
fortolkning af resultaterne over for praktise-
rende læger og læger på de kliniske bruger-
afdelinger 

 
Fremlæg-
gelse under 
supervision 

 
Feed back 
efter frem-
læg-gelse 

  
 

 
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 bruger-
ne vedrørende osmotisk resistens analysen 

 
Praktisk 
arbejde 
under super-
vision 
 
Færdigheds-
kursus 

 
Struktureret 
observation 
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Differentialtælling side 1 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi S

va
r 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

 
Medicinsk  
ekspert 

1.5 Logistik og prøvematerialer 
Du skal kende logistikken for prøver til hæmato-
logiske analyser og have kendskab til hvilke 
prøvematerialer, der kan anvendes og prøvema-
terialets  holdbarhed  

 
Mesterlære 
 

 
Struktureret 
observation 
 

  

 
1.2 Principper for hæmatologianalyser udført 
på automatiseret analyseinstrument 
Du skal kunne forklare de basale principper bag 
hæmatologianalyserne på SYSMEX hæmatolo-
giudstyret  ( WBC/BASO-kanal, NRBC-kanal, 
Diff-kanal, RET/PLT-O-kanal, IMI-kanal, 
RBC/PLT-kanal og HGB-kanal) 
 
Du skal have kendskab til de ”Scatterdiagram-
mer” 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 hæma-
tologi maskinsvarene, som fører til fremstilling af 
blodudstrygningspræparater  
 
Du skal vide, hvordan man udfører en blod-
udstrygning manuelt og på maskinen og have 
kendskab til den farvemetode, der anvendes til 
udstrygningspræparaterne 
 
Du skal have kendskab til fejlkilder specielt 
vedrørende trombocytantal 
 
Du skal kende til kvalitetskontrollen af maskin-
svarene. 

Undervisning  
 
Selvstudier 
 
Mesterlære 
 
Deltage i 
kvalitets-
kontrol 
aktiviteter 

Struktureret 
observation 

  

 
Differentialtælling på mikroskop 
Du skal kunne differentiere de forskellige celler i 
perifert blod, idet du skal have kendskab til 
udviklingsrækken af celler inden for det hvide og 
det røde blodbillede  
 
Du skal kunne skelne mellem normale og ab-
norme erytrocytter og kende de karakteristiske 
forandringer ved forskellige anæmityper  
 
Du skal kunne identificere trombocytter og vur-
dere deres størrelse  
 
Du skal kende de karakteristiske forandringer 
ved virusinfektioner, bakterielle infektioner og 
vævs- og toksiske skader 
 
Du skal kunne identificere hæmatologiske foran-
dringer, som kunne være tegn på leukæmi eller 
andre maligne blodsygdomme  

 
 
Undervisning  
 
Selvstudier 
 
Mesterlære 

 
 
Struktureret 
observation 
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Differentialtælling side 1 af 2 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi S

va
r 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signatur 
ved vejleder 

                                                                                      
Kommunika-
tor 
 
 

 
2.1 Videregive analyseresultat 
Du skal kunne beskrive og videregive din for-
tolkning af resultaterne af de hæmatologiske 
undersøgelser over for klinikere 
 
 
 
 
 

 
Fremlæg-
gelse under 
supervision  

 
Struktureret 
observation 
 
Feed back 
efter frem-
læg-gelse  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samarbejder 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 uhensigts-
mæssigheder og ønsker fra brugeren vedrøren-
de den hæmatologiske service 
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Arbejdsskema 2  
Kompetencer, indlært gennem ophold i sektion med specialanalyser, I  
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 
Kunne forklare basale principper for analyse-
princippet 

Undervisning  
Deltagelse i 
sektionens 
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 kvali-
tetssikring og deltage i det løbende kvalitetssik-
ringsarbejde 

Deltage kvali-
tetskontrolakti-
viteter  

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 

1.44 Forgiftninger 
Kunne anvende kliniske biokemiske analyser i 
samspil med anamnese og andre parakliniske 
analyser ved diagnose af forgiftninger og ken-
de til behandling af de hyppigste forgiftninger. 

Selvstudium 
 
Mesterlære 
 

Afdelingsun-
dervisning 
og/eller Teore-
tisk kursus 

Struktureret 
observation  
 
og/eller 

Godkendt 
kursus 

 

Samarbejder 
3.2 Analysering og svarafgivelse 
Kende til evt. særlige forhold omkring rekvisiti-
onsforhold og svarafgivelse, herunder søge 
oplysninger om forhold vedr IT 
 

Mesterlære 3600 evaluering  

Leder og administrator 
4.3. Udformning af arbejdsunstruks 
Hvor relevant udforme instruks for arbejdsop-
gaver i afdelingen. 

Teoretisk un-
dervisning 

Gennemført 
kursus 

 
Akademiker 6.5 Vejledning og undervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr. analy-
serne og/eller undervisning af relevante perso-
nalegrupper 
 

Mesterlære og 
opgave 

Struktureret 
samtale og 
evaluering af 
opgave 

 



Hoveduddannelse. Klinisk biokemisk afdeling Århus Kommunehospital og Sygehus Viborg 
20 januar 2004 

46 

 

Arbejdsskema 3 
Kompetencer, der skal indlæres i sektion med specialanalyser, II 
 
Numrene svarer til nummereringen i logbogen 

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 
Kunne forklare basale principper for analyse-
princippet 

Undervisning 
Detagelse i 
sektionens 
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 kvali-
tetssikring og deltage i det løbende kvalitetssik-
ringsarbejde 

Deltage i kvali-
tetskontrolakti-
viteter  

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 funktionsfor-
styrrelser i gld thyroidea, herunder for indplace-
ring af analyserne TSH, T3 og T4 i den samle-
de paraklinikse udredning 

 

 
1.47 Udrede årsager til anæmi 
Kunne redegøre for vitamin B12 og folat analy-
sens 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 
 

Afdelingsun-
dervisning 
og/eller Teore-
tisk kursus  

Struktureret 
observation  

og/eller god-
kendt kursus 

 

Samarbejder 
3.2 Analysering og svarafgivelse 
Kende til evt særlige forhold omkring rekvisiti-
onsforhold og svarafgivelse, herunder søge 
oplysninger om forhold vedr IT 
 

Mesterlære 
og/eller Kursus 
og/eller Opgave 

3600 evaluering  

Leder og administrator 
4.3. udformning af arbejdsinstruks 
Hvor relevant udforme instruks for arbejdsop-
gaver i afdelingen. 

Opgave Berdømmelse 
af opgave 

 
Akademiker 6.5 Vejledning og udnervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr analy-
serne og/eller undervisning af relevante perso-
nalegrupper 
 

Mesterlære og 
opgave 

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

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.2 Analyseprincip 
Kunne forklare basale principper for analyse-
princippet 

Undervisning 
Detagelse i 
sektionens 
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 funktionsbæ-
rende enhed. 

Mesterlære 

1.8 Kontrolsystem 
Kende principper for intern og ekstern kvali-
tetssikring og deltage i det løbende kvalitetssik-
ringsarbejde 

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 behand-
ling akut og ved indlæggelse af diabetespatien-
ter. Kende til enkel justering af igangværende 
diabetesbehandling 

 

 

Struktureret 
observation  

 

1.36 Akutte elektrolyt forstyrrelser 
 Initialt diagnosticere 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 

 

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 be-
handling heraf 
 

 

Medicinsk  ekspert 

1.39 Symptomer på coronarsygdom 
Kunne gennemføre differentialdiagnostik mel-
lem 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 

Selvstudium 
 
Mesterlære 
 
Afdelingsun-
dervisning 
og/eller Teore-
tisk kursus 
 
 

Struktureret 
observation  
 
og/eller 
Godkendt 
kursus 
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Kompetence Mål 
Lærings 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.40 Dyb venetrombose  
Diagnosticere og kende til behandling og visita-
tion af dyb venethrombose, specielt mhp på 
yderligere koagulationsudredning.  

 

1.42 Sepsis 
Diagnosticere og kende til behandling af  sep-
sis 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 Diagno-
sticere og behandle akut svær respirationsin-
sufficiens. Kunne gennemføre differential-
diagnostik og akut behandling, herunder non-
farmakologisk  (KOL, astma og lungeemboli). 
Justering af anfaldsforebyggende 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 monitore-
ring, samt informering 

 

Medicinsk ekspert 

1.45 Icterus 
Kunne udrede icterus 

Selvstudium 
 
Mesterlære 
 
Afdelingsun-
dervisning 
og/eller Teore-
tisk kursus 

Struktureret 
observation  
 
og/eller 
Godkendt 
kursus 

 

Samarbejder 
3.2 Analysering og svarafgivelse 
Kende til evt særlige forhold omkring rekvisiti-
onsforhold og svarafgivelse, herunder søge 
oplysninger om forhold vedr. IT 
 

Mesterlære 
og/eller 
Kursus og/eller 
Opgave 

3600 evaluering  

Leder og administrator 
4.3. udformning af arbejdsunstruks 
Hvor relevant udforme instruks for arbejdsop-
gaver i afdelingen. 

Opgave Bedømmelse 
af opgave 

 
Akademiker 6.5 Vejledning og unervisning  

Gennemføre vejledning af kolleger vedr analy-
serne og/eller undervisning af relevante perso-
nalegrupper 
 

Mesterlære og 
opgave 

Struktureret 
samtale og 
evaluering af 
opgave 
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Arbejdsskema 5 
Kompetencer, der skal indlæres i forbindelse med klinisk eftersyn 
Læringsstrategien for indlæring af disse kompetencer er løsning af en større opgave, og evaluerings-
strategien 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 signa-
tur 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 sekti-
onen 
Selvstudium  

 

1.3 Analyserelateret lægefagligt arbejde 
Varetagelse af lægefagligt arbejde i tilknytning til analyser-
ne, herunder udarbejdet patientinformation  

Deltagelse i sektio-
nens arbejde 
Kurser 

 

1.10, 1.11 Patobiologi  
Kunne analysere og vurdere sygdomsmanifestationer ud 
fra 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, prøveind-
samling, prøveprocessering, opbevaring samt forsendelse 

Mesterlære  

1.6 implementering af ny analyse/analyseprincip 
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. 

Selvstudium  

1.12 Klinisk anvendelse af analysen 
Kunne redegøre for den kliniske anvendelse af analyserne 
ved diagnostik og monitorering  og kunne vurdere testre-
sultaternes informationsværdi ved diagnostik og monitore-
ring 

Sektionsarbejde og 
undervisnings-
opgave 

Struktureret 
ovservation 

 

1.14, 1.20 Rådgivning 
Kunne rådgive om optimal evidensbaseret diagnostik 
under hensyntagen til den ressourcemæssige allokering og 
kunne rådgive  ved deltagelse i tværfaglig problemoriente-
ret konference/stuegang 

Mesterlære  

1.15 Ændring af eksisterende analyser  
Medvirke ved introduktion af nye eller ændring af eksiste-
rende klinisk biokemiske analyser på et rationelt grundlag 
og udarbejdelse af skriftligt materiale 

Mesterlære  

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 diag-
nostiske udredning af den enkelte patient 

Mesterlære  

1.21 Evidensbaseret undersøgelsesprogram  
Kunne opstille et rationelt, evidensbaseret biokemisk un-
dersøgelsesprogram 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 patientprognose 
Vurdere patientprognose ud fra klinisk biokemiske testre-
sultater,  risikofaktorer og behandling 

Mesterlære  

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

Mesterlære  

Medicinsk ekspert 

1.24 Samarbejde med speciallæge fra andet speciale 
Udarbejde eller revidere én instruks inden for en sygdoms-
kategori i samarbejde med speciallæge 
 
 

Mesterlære 

Struktureret 
observation 
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Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-

strategi 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signa-
tur ved vejleder 

1.25 Sparringspartner 
Fungere som sparringspartner i klinisk afdeling i forbindel-
se med vurdering af klinisk biokemisk information i konkre-
te dagligdags kliniske situationer 

Mesterlære Struktureret 
observation 

  

1.16 Integrere kliniske og biokemiske informationer      
I samarbejde med kliniker kunne integrere anamnese og 
objektiv undersøgelse med laboratorieundersøgelser og 
inkorporere disse til en skriftlig rapport vedrørende en 
patient under udredning 
 

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

  

Kommunikator 2.1 Mundtlig kommunikation 
Kunne fremlægge og diskutere den praktiske og teoretiske 
baggrund for udredning af en patient på afdelingskonfe-
rence eller i anden sammenhæng  

Fremlæggelse under 
supervision 

Feed back 
efter frem-
læggelse 

 

 2.2 kommunkation i arbejdsgruppe 
Kunne kommunikere i  en tværfaglig arbejdsgruppe, be-
skrive opgaver, lede gruppen og formulere resultatet skrift-
ligt og mundtligt 

Mesterlære Struktureret 
vejledersam-
tale 

 

 2.3 Kommunikation til patienter 
Kunne informere patienter mundtligt og sikre forståelsen 

Mesterlære  
Praktisk arbejde 
under supervision 

Struktureret 
observation 

 

 2.4 Skriftligt informationsmateriale til patienten 
Hvis der er behov for det udarbejde informationsmateriale 
rettet mod patienten, og rette materialet efter feedback fra 
medarbejdere involveret i underøgelsen. 

   

Samarbejder 3.2 Samarbejde med IT-personale  
Sikre rationel rekvisition og svaragivelse for analy-
sen/analyserne, og afdække evt. administrative problemfel-
ter 

Mesterlære Struktureret 
observation 

 

 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. Herun-
der hører opstilling af biokemiske udredningsprogrammer i 
form af flow-diagrammer. Fastlæggelse af indikationsom-
råde og rationelt brug af nye biokemiske markører og 
analyser. 

Mesterlære   

 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 indgår ledelsesfunktion 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 opga-
ver relateret til vejledning styring og samarbejde 

Mesterlære Struktureret 
vejledersam-
tale 

 

4.3 Udformning af instruks for afdelingen 
Udforme instruks for arbejdsopgave i afdelingen 

.   

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. patient-
varetagelse, uddannelse, forskning, disponering af drifts-
midler og eksterne aktiviteter. 
 

Mesterlære og/eller 
kursus 

Godlkendt 
kursus 

 

Leder og admini-
strator 

 4.6  Motivere og engagere 
Kunne motivere og engagere samarbejdspartnere i det 
tværfaglige team 

Mesterlære. Struktureret 
observation 
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Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-

strategi 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signa-
tur ved vejleder 

4.7 Lederrolle 
Kunne indtage en lederrolle i samarbejdet internt i labora-
toriet, 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 admin-
sistrator 

4.8 Konfliktløsning 
Kunne løse konflikter i det tværfaglige samarbejde, ek-
sempelvis med sin faglige ekspertise argumentere for 
specielle analyser, analyseapparatur, eller behandlings-
strategier. 
 

Mesterlære  

5.1 Rådgivning vedr. den enkelte patient 
Kunne rådgive vedrørende eventuel anvendelse af analy-
serne hos den enkelte patient 

 
Mesterlære 
Selvstudium  
Kontakt til kliniken 

 

 

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 
forbindels med screening 

Evt. særskilt opgave Bedømmelse 
af evt. sær-
skilt opgave 

 

Sundhedsfremmer 

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 inden for screening, diagno-
stik 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 

Demonstrati-
on af færdig-
heder 

 

6.3 Vurdere lægelig praksis  
Vurdere lægelig praksis med det overordnede formål at 
forbedre anvendelsen af klinisk biokemiske analyser til 
fremme af sundhed, forebyggelse, diagnostik og behand-
ling 

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 viden-
skabelige studier og hvis relevant udarbejde forsøgsprote-
kol 

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 
vejledersam-
tale 
Evt godkendt 
kursus 

 

Professionel 

7.6 Professionel og etisk 
Handle professionelt etisk samt vedligeholde det uddan-
nelsesmæssige 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 labora-
toriet 
 
 

 
Opgave under 
arbejde i sektio-
nen  

 
Struktureret obser-
vation 
Bedømmelse af 
opgave 

 
Medicinsk ekspert 

1.9: Arbejdsmiljø 
Du skal i samarbejde med kemker/afdelings-
bioanalytiker udarbejde 2 arbejdspladsbrugs-
anvisninger. Du skal revidere afdelingens instruk-
ser for hepatitis og HIV-forebyggelse 

Selvstudium og 
opgave 

Bedømmelse af 
opgave og stukture-
ret vejledersamtale 

 

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 obser-
vation 
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 administra-
tor 

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 obser-
vation 

 

 
5.2: Informering  
Du skal udarbejde eller deltage i udarbejdelse af 
et skriftligt materiale, som skal anvendes til pati-
entinformation  

Undervisnings-
opgave 
 
 
 
 

Bedømmelse af 
opgave 

5.4: Myndigheder 
Du skal gennemgå 1 information fra Sundheds-
styrelsen 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 KBAs ordning vedrørende labo-
ratoriehjælp til kliniske projekter og have deltaget 
i udarbejdelse af 2 projektplanlægninger/kon-
trakter 

 
Mesterlære 

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

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

Akademiker 
6.1 Uddannelsesstrategi 
Udvikle og dokumentere kontinuerlig uddan-
nelsesstrategi 
 

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

Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings- 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

1.11 Patologisk biokemi og fysiologi 
Kunne vurdere og analysere human syg-
domsmanifesttion ud fra 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 analyseresul-
tat 
Du skal kunne analysere og vurdere informati-
onsværdien af et testresultat i forskellige klini-
ske situationer, herunder referenceområder, 
sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi og 
signifikante forandringer 
 

 

1.19 Profilområde 
Kunne rådgive om patientbehandling på bag-
grund af molekylær forståelse af sygdomspro-
cesser inden for profilområde 

 

Medicinsk  ekspert 

1.23 Kliniske beslutningsgrænser 
Kunne arbejde med kliiske beslutningsgrænser 
for paraklinisk information 

 

Samarbejder 
3.7 Sundhedsorganisationen 
Formidle hvordan sundhedsorganisationen 
påvirker patientbehandling, forskning og ud-
dannelsesmæssige aspekter regionalt  og 
nationalt 
 

 

Leder og administrator 
Det danske sundhedsvæsen                     
Kunne redegøre for det danske sundhedsvæ-
sens opbygning og interesser, den politiske 
beslutningsproces, basal økonomiske styring 
på decentralt niveau og kendskab til forsk-
ningsmæssige organisatoriske problemstillin-
ger på decentralt niveau  

Akademiker 
6.9 Forskningsadministrative forhold 
Varetage etiske krav til forskningsprojekter, 
herunder anvende det videnskabsetiske komi-
tésystem og relevant kunne varetage anmel-
delse til den regionale videnskabsetiske komité 
efter gældende retningslinier og kunne udfor-
me ansøgninger og anmelde til relevante 
instanser (etisk komité, datatilsynet, lægemid-
delstyrelsen mv.). 

Teoretisk kur-
sus/undervis-
ningsopgaver 

 

Godkendt 
kursus 
Vurdering af 
undervisnings- 
opgave 
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Kompetence Mål 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings- 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

7.3 Regelværket om lægers virke 
Anvende regler og vilkår for erhvervets udøvel-
se i forhold til ansættende myndighed, have 
forståelse for den politiske situation i forhold til 
sundhedsvæsenet og forsknings- samt udan-
nelsesområdet.  

Professionel 

7.4 Omgang med pressen 
Forholde sig i relation til medier som professio-
nel og som privat person 

 

Teoretisk kur-
sus/undervis-
ningsopgaver 

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 
Lærings- 
strategi 

Evaluerings- 
strategi 

Kompetencen opnå-
et. 

Dato og signatur ved 
vejleder 

6.6 Videnskabelige problemstillinger 
Kunne identificere problemstillinger mhp viden-
skabelige studier 
 

Mesterlære 
Selvstudium 

 
6.8 Udarbejde forskningsprotokol 
Udarbejde forsøgsprotokol på basis af littera-
turstudier 
  
6.11 Publikation af videnskabelige resulta-
ter 
Formulere videnskabelige artikler på en måde, 
så de kan publiceres i videnskabelige tidsskrif-
ter, herunder anvende gældende 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 forskningsresultater 
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 sam-
tykke fra patientens side, respektere tavsheds-
pligt, udvise forståelse for forskellige kulturelle, 
religiøse, samfundsmæssige og økonomiske 
vilkår hos patienter samt anvende paternalisme 
med omhu 

Mesterlære Struktureret 
vejledersamtale 
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Arbejdsskema 10 
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 signa-
tur ved vejleder 

1.26 Optage anamnese  
Optage anamnese, som er fyldestgørende i relation til 
patientens problemer på biomedicinske, sociale og psyko-
logiske områder og svarende til god intern medicinsk 
standard 

• Sætte en ramme for samtalen og strukturere den 
• Anvende åbne spørgsmål fulgt af hensigtsmæs-

sige lukkede spørgsmål 
• Sikre fakta ved eksplorative spørgsmål 
• Opsummere og afstemme med patienten 
• Lytte til  og varetage patientens anskuelser 

Bedømme nødvendig brug af tolk 

   

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 hen-
sigtsmæssig  måde 

• Forklare undersøgelsen for patienten og gen-
nemføre den med mindst mulig gene  

• Spore og afsløre afvigelser fra struktur og funkti-
on, herunder diskrete manifestationer af sygdom 

Systematisere fundene 

   

1.28 God medicinsk standard for diagnostiske test 
Anvende relevant og tilstrækkelig medicinsk diagno-
stik på en måde, der opfylder kravene til god intern 
medicinsk standard 
• Redegøre for biokemisk,  fysisk og fysiologisk 

basis for prøver i intern medicinsk klinisk arbejde 
• Redegøre for fysisk baggrund til almindelige bil-

leddiagnostiske undersøgelser i intern medicinsk 
klinisk arbejde 

• Vælge relevante prøver på en problemorienteret 
måde 

 

   

1.29 God medicinsk standard for indsamling af infor-
mation 

Opsøge og anvende information, der er nødvendig for 
patientvaretagelsen, på en måde der opfylder krave-
ne til god intern medicinsk standard  
• Fremlægge klinisk problemstilling for erfarne kol-

leger  
• Opsøge og anvende databaser, afdelingens ret-

ningslinier, tidsskrifter, mv. 
 

   

Medicinsk ekspert 

1.30 God medicinsk standard for tolkning af indsamlet 
information 
Fortolke og anvende de opnåede data i patientbehandlin-
gen på en måde, der opfylder kravene til god intern medi-
cinsk standard 

• Opstille en problemorienteret undersøgelsesplan 
ved almindelige symptomkomplekser inden for 
intern medicin 

• Opstille sandsynlig diagnose og motivere diffe-
rentialdiagnoser 
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Kompetence Mål Læringsstrategi 
Evaluerings-

strategi 

Kompetencen 
opnået. 

Dato og signa-
tur ved vejleder 

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 Medi-
cine 

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

Anvende afdelingens retningslinier 

   

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

Vurdere den enkelte patients prognose i relation til re-
levante 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, ophør 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 undersøgel-
ser til opfølgning 

• Vælge evidensbaseret og optimalt  tidsinterval til 
opfølgning 

• Være bevidst om og  anvende afdelingens ret-
ningslinier til opfølgning 
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Bilag 14 
 
Sundhedsstyrelsens papirer og vejledning vedrørende uddannelsessamtaler 
(ikke vedlagt) 
 
Bilag 15 

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi 

(ikke vedlagt) 

 


