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1. Indledning 
 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (KFNM) er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående 
kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi og 
strålehygiejne. Specialet bidrager til den basale og kliniske biomedicinske forskning. Hovedvægten 
ligger på funktionsundersøgelser som grundlag for diagnostik, behandling, 
behandlingsmonitorering og prognosevurdering. Specialets berøringsflade til andre kliniske 
specialer er stor og det er nødvendigt med et godt samarbejde med alle personalegrupper i 
afdelingen og med andre afdelingers personale. Til bedømmelse af organers og organsystemers 
funktionstilstand anvendes en række forskellige metoder omfattende bl.a. invasiv og ikke-invasiv 
tryk- og flowmåling, detektion af stråling fra indgivne radioaktive lægemidler, elektrokardiografi, 
funktionel billeddiagnostik med ultralyd og magnetisk resonans samt øvrige in vivo og in vitro 
teknikker. En del undersøgelser er karakteriseret ved kvalitativ og/eller kvantitativ 
billedinformation, mens andre resultater opnås med ikke-billeddannende teknik. I specialet udføres 
terapi med åbne radioaktive kilder, især behandling af hyperthyreose. 
Speciallægen i KFNM er uddannet til, at være institutionens ansvarlige leder ved brug af åbne 
radioaktive kilder. De klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger deltager i beredskabet for 
modtagelse af patienter udsat for stråleulykker. 
 
Der findes 20 KFNM afdelinger i Danmark (2008) fordelt på alle regioner. Antallet af speciallæger 
på landets KFNM afdelinger er ca. 65 (medio 2008). Der er aktuelt 6-8 læger, som hvert år opnår 
speciallægeanerkendelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, men med dimensioneringsplanen for 
2008-2012 vil antallet af opslåede hoveduddannelsesforløb stige til 9 per år.  
 
For at kunne blive speciallæge skal man i henhold til bestemmelserne i Bek. 1257 af 25.10.2007 om 
”Uddannelse af speciallæger” efter basisuddannelsen sammenlagt have haft 60 måneders ansættelse 
på relevante afdelinger der er klassificeret til henholdsvis introduktionsuddannelsen og 
hoveduddannelsen i henhold til nedenstående kompetencekrav og en teoretisk uddannelse. 
 
Hoveduddannelsen finder sted på mindst to forskellige klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske 
afdelinger, samt på en klinisk afdeling med relation til specialet. Kompetencer, der ikke kan opnås 
på hovedansættelsesstederne, må tilegnes ved kortere, fokuserede ophold på andre afdelinger.  
 

Introduktionsstilling Hoveduddannelsestilling 
KFNM afdeling KFNM afdeling 1 Medicinsk afdeling KFNM afdeling 2 

12 måneder 30 måneder 6 måneder 12 måneder 
  
 
2. Uddannelsesforløbet 
 
Hoveduddannelsesstilling:  
 
Ansættelse i hoveduddannelsesstilling forudsætter afsluttet introduktionsuddannelse med opfyldelse 
af kompetencekravene. 
Hoveduddannelsen varer 48 måneder. Da der er nogen grad af sub-specialisering på de forskellige 
afdelinger foregår ansættelsen som blokstilling ved to klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske 
afdelinger i 42 måneder, hvoraf minimum 12 måneders ophold er på én af de to afdelinger.  
 
 
5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 



Nedenfor er angivet de 8 forsk. forløb for samtlige hoveduddannelsesforløb skematisk med 
angivelse af sammensætning af de forskellige afdelinger/enheder.  
 

Århus (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Aalborg (1 år) 
 

Aalborg (2½ år) Medicinsk afd. (½ år)  Århus (1 år) 
 

Herning (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Århus (1 år) 
 

Århus (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Herning (1 år) 
 

                     Århus (2½ år)        Medicinsk afd. (½ år) Viborg (1 år) 
 

Viborg (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Århus (1 år) 
 

Aalborg (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Viborg (1 år) 

 
Viborg (2½ år) Medicinsk afd. (½ år) Aalborg (1 år) 

 
Der er desuden 6 måneders ansættelse på medicinsk afdeling eller onkologisk afdeling for at sikre 
opfyldelse af de kompetencekrav der henfører til erhvervede færdigheder inden for andre kliniske 
specialer (pkt. 1.6.2 og 2.2.3). 
Hoveduddannelsens teoretiske uddannelse omfatter LAS 2 og LAS 3 af de generelle tværfaglige 
kurser og 13 specialespecifikke kurser. De specialespecifikke kurser gennemgås i løbet af de 48 
måneder som hoveduddannelsen varer.  
LAS 2 arrangeres af De Regionale Videreuddannelsesråd, LAS 3, der arrangeres af 
Sundhedsstyrelsen.                                                                        
 
Specialespecifikke kurser: 
 

1. Grundlæggende Isotopkursus 

2. Matematik, statistik og kinetik  

3. Videregående isotopkursus 

4. Kursus i MR og hybridteknik  

5. Lungepatofysiologi  

6. Hjertepatofysiologi  

7. Nyrepatofysiologi  

8. Kredsløbspatofysiologi og UL/Doppler-undersøgelser  

9. Endokrin patofysiologi  

10. Gastro-hepatologisk patofysiologi  

11. Knoglesystemets patofysiologi  

12. CNS patofysiologi  

13. Onkologisk diagnostik og behandling  

Alle kurser afsluttes med en prøve eller for Grundlæggende isotopkursus og Videregående isotop 
kursus med en eksamen henholdsvis tentamen, der skal være bestået for at kurset kan godkendes.  
Grundlæggende isotopkursus skal være bestået for at kunne opnå Sundhedsstyrelsens tilladelse til at 
varetage funktion som Strålehygiejnisk ansvarlig læge. 
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Formål: 
Uddannelsens formål er at speciallægen skal opnå tilstrækkelig indgående færdigheder i specialets 
undersøgelsesrepertoire til selvstændigt at kunne varetage almindelige og specielle undersøgelses- 
og behandlingsprocedurer samt kunne planlægge og lede det daglige arbejde, varetage interne og 
eksterne konferencer, forestå forsknings- og udviklingsprojekter og udfylde administrative 
funktioner.  
Speciallægen skal have opnået indgående kendskab til regler for brug af radioaktive stoffer, 
strålehygiejne og dosimetriske principper og kunne rådgive heri. Skal på denne baggrund kunne 
påtage sig selvstændigt ansvar for løsningen af strålehygiejniske problemstillinger.  
Endeligt skal uddannelsen sikre at speciallægen kan tage selvstændigt initiativ til og selv forestå 
forsknings- og udviklingsprojekter inden for flere områder med relevans for fagområdet. 
 
3. Ansættelsessteder  
 
Første stilling i klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling (fase 1) 
Afdeling Nuklearmedicinsk Afdeling 
Hospital Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus og Skejby Sygehus 
Ledelse (ledn. ovl., 
oversgpl, led.bioanalytik.) 

Ledende overlæge, dr.med, ph.d Anni Eskild-Jensen, Ledende bioanalytiker Bente Lund og 
ledende bioanalytiker Helle Danielsen 

Uddannelsesansvarlig 
overlæge  

Overlæge, postgraduat klinisk lektor Anne K Arveschoug 

Forskningsansvarlig 
overlæge  

Overlæge, klinisk lektor, dr.med Michael Rehling 

Ansatte, antal i alt 60 
Speciallæger, i alt 6 (april 2010) 
Læger under uddannelse, i 
alt 

7 (april 2010) 

Andre akademikere, 
uddannelse og antal 

4 fysiker (cand scient), 1 kemiker (april 2010) 

Nuklearmedicinske/klin.fys. 
Undersøgelser pr. år  

14000 

In vitro undersøgelser pr. år 162 
Klinisk service for følgende 
afdelinger/specialer 

Flertallet af de kliniske afdelinger ved regionens sygehuse og praktiserende læger og 
speciallæger i regionen 

Særlige specialistfunktioner 
inden for områder 

Nuklearkardiologi, nyrefysiologi, terapi med radioaktive lægemidler ved thyroideacancer og 
neuroendokrine tumorer, nuklear onkologisk diagnostisk og diagnostisk ved endokrinologisk 
lidelser. 

Forskningsområder kardiologi, onkologi, nyrefysiologi, vand og saltmetabolisme, endokrinologi, neurologi, 
apoptose, radiokemi 

Flere informationer på 
(www… el. lign.) 

http://www.aarhussygehus.dk/om+%c3%a5rhus+sygehus/afdelinger/nuklearmedicinsk+afdeling?

 
Anden stilling i klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling (fase 2) 
Afdeling Klinisk fysiologisk afd. 
Hospital Viborg Regionshospital 
Ledelse (ledn. ovl., oversgpl, led bioanalytik.) Ledende overlæge dr.med Jan Abrahamsen 
Uddannelsesansvarlig overlæge  Ledende overlæge dr.med Jan Abrahamsen 
Forskningsansvarlig overlæge  Overlæge dr. med Lars Jelstrup Pedersen 
Ansatte, antal i alt 21 
Speciallæger, i alt   2 
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Læger under uddannelse, i alt 2-3 
Andre akademikere, uddannelse og antal 0,6 Hospitals fysiker 
Nuklearmedicinske/klin.fys. Undersøgelser pr. 
år  

Ca. 14.000 

In vitro undersøgelser pr. år ? 
Klinisk service for følgende afdelinger/specialer Hospitals afdelinger på regionens hospitaler, 

visse undersøgelser fra praktiserende 
speciallæger og almen praksis 

Særlige specialistfunktioner inden for områder Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, 
mave-tarm kanalens fysiologi 

Forskningsområder Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, 
mave-tarm kanalens fysiologi 

Flere informationer  www.regionshospitalet-viborg.dk 
 
 
Stilling i medicinsk afdeling (klinisk afd.) 
Afdeling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) 
Hospital Århus Sygehus, Nørrebrogade,  

Århus Universitetshospital 
Ledelse (ledn. ovl., oversgpl, led.bioanalytik.) Lægelig leder: Overlæge, lektor, dr. med. Per 

Løgstrup Poulsen;  
Oversygeplejerske Else Krüger 

Uddannelsesansvarlig overlæge  Overlæge, lektor, dr. med. Jan Frystyk 
Forskningsansvarlig overlæge  Professor, dr. med. Allan Flyvbjerg 
Speciallæger, i alt 13, fordelt på 9 overlæger (heraf 4 professorer) 

og 4 afdelingslæger 
Læger under uddannelse, i alt 13 (2 KBU læger, 6 introduktionslæger, 5 

hoveduddannelseslæger) 
Andre akademikere, uddannelse og antal Afdelingen råder sammen med Medicinsk 

Forskningslaboratorium, Klinisk Institut, over 
en række akademikere: 5 post-docs (læger og  
cand. scient), 15 Ph.D. studerende og 3 
stud.med. (forskningsårsstuderende) (cirka-
angivelser)  

antal indlagte patienter per år Cirka 5.500  
antal ambulante patienter per år Cirka 24.000 besøg fordelt på 5.000 patienter 
Særlige specialistfunktioner inden for områder Landsdelsfunktion i højt specialiseret 

endokrinologi. Afdelingen modtager derfor 
endokrinologiske patienter henvist fra andre 
regioner 

Forskningsområder Intern metabolisme og insulinresistens, 
behandling og komplikationsforebyggelse af 
patienter med type 1 og type 2 diabetes, 
hypofysesygdom og binyresygdom, kardio-
vaskulær biomarkørforskning, lipidomsætning, 
udvikling af nye hormonanalyser.   

Flere informationer på (www… el. lign.) http://www.aarhussygehus.dk 
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3.1 Ansættelsesperiode 
 
Første stilling i klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling 
Ansættelsen starter, dato  
Ansættelsen ophører, dato  
 
Stilling i medicinsk afdeling 
Ansættelsen starter, dato  
Ansættelsen ophører, dato  
 
Anden stilling i klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling 
Ansættelsen starter, dato  
Ansættelsen ophører, dato  
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4. Kompetenceudviklingen 
 
I det følgende beskrives de kompetencer en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin skal 
besidde ved afslutningen af henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Der er 
tale om minimumskompetencer, hvilket betyder, at alle kommende speciallæger i klinisk fysiologi 
og nuklearmedicin skal have opnået samtlige kompetencer, uanset sammensætningen af 
uddannelsesforløbet. Grundet forskelle i graden af subspecialisering på de klinisk fysiologiske og 
nuklearmedicinske afdelinger vil den kommende speciallæge inden for dele af specialet udvikle 
kompetencer, der ligger ud over disse minimumskompetencer. 
 
Listerne over kompetencer (pkt. 5. Specifikation af kompetencekrav) er opdelt i fem kolonner. 
I første kolonne er anført cifre der henfører til det pågældende kompetenceområde og dets 
delelementer: 
De krævede kompetencer er opført i skemaform inden for følgende områder:   
 

1 Medicinsk ekspert 
2 Kommunikator 
3 Samarbejder 
4 Leder/administrator 
5 Sundhedsfremmer 
6 Akademiker 
7 Professionel 

Kompetencerne for den medicinske ekspert er yderligere opdelt efter organsystemer og fagområder. 
Dette følger en naturlig opdeling af specialets ekspertområder, som også reflekteres i opdelingen af 
specialets teoretiske kurser, ved registrerings- og kodningsprocedurer – og som også anvendes i 
målbeskrivelsen og logbogen, etc.    
 
Organsystemer og fagområder (2.ciffer): 
 
 .1   CNS og perifere nervesystem 

.2   Åndedrætsorganerne 
 .3   Hjertet og det centrale kredsløb 

.4   Det perifere kredsløb 

.5   Lever, galdeveje og bugspytkirtel 

.6   Nyrerne og urinvejene 

.7   Knogle- og ledsystemet 

.8   De endokrine kirtler 

.9   Blodet og andre legemsvæsker 

.10 Biokemiske analyser – In vitro analyser 

.11 Andre diagnostiske procedurer 

.12 Behandlinger med åbne radioaktive kilder 

.13 Kvalitetskontrol af apparatur 

.14 Elektronisk databehandling, datalagring og digital billedbehandling 

.15 Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og radiofarmakologi 

.16 Almene kliniske kompetencer  
3. ciffer er den enkelte kompetences specifikke nummer. 
 
I anden kolonne beskrives selve kompetencen – det vil sige hvad lægen skal kunne.  
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Under Hoveduddannelsen bruges overordnet tre kompetenceniveauer: 
 
H-1:  ”Forstå og gøre rede for de teoretiske/fysiologiske, farmakokinetiske og tracerkinetiske 

principper der ligger til grund for undersøgelsen og selvstændigt kunne gennemføre 
undersøgelsen, analysere og beskrive data”.  

 Herunder skal den uddannelsessøgende: 
• kende proceduren for eluering af en Mo/Tc-generator, samt proceduren for 

fremstilling af et radioaktivt lægemiddel. 

• kunne lejre en patient og indstille måleudstyr (f.eks. gamma-kamera, 
trykmåleapparat og UL-apparat). 

• kunne indgive radioaktivt lægemiddel under hensyntagen til strålehygiejne 
(afdækning, strålebeskyttelse hvis relevant). 

• kunne foretage databehandling og korrekt fortolkning af undersøgelsesdata. 

• kunne vejlede laboratoriepersonalet under undersøgelsen. 

• kende den diagnostiske værdi af en undersøgelse sammenlignet med andre metoder. 

• kunne redegøre for mulige fejlkilder og betydningen af kvalitetskontrol af 
undersøgelsesudstyret. 

 
H-2: ”Kunne redegøre for undersøgelsens principper og fortolkning af resultater i relation til 

relevante sygdomme”.  
 Herved skal forstås at den uddannelsessøgende skal kunne: 

• redegøre for det teoretiske grundlag i en sådan grad at implementering af 
undersøgelsesmetoden på en afdeling er mulig  

• redegøre for hvornår en patient bør henvises til undersøgelsen  

• kunne vurdere resultaterne af en undersøgelse, selv om den er udført på en anden 
afdeling 
 

H-3: "Have kendskab til princippet for en undersøgelse og viden om hvor undersøgelsen kan 
udføres." 

• kende princippet og anvendelsesområdet for undersøgelsen, såvel ved klinisk 
anvendelse som i forskningsøjemed. 

• kunne vejlede en henvisende læge om valg af undersøgelse ved forelæggelse af en 
klinisk problemstilling og henvise til afdeling, hvor undersøgelsen evt. kan udføres. 

 
I kolonnen ”opnået” er det angivet, hvor i hoveduddannelsesforløbet den anførte kompetence 
senest bør være fuldt opnået (fase 1: første stilling i hoveduddannelsen, fase 2: anden stilling i 
hoveduddannelsen, k = klinisk afd.: stilling på medicinsk afdeling). For fuldstændighedens skyld er 
også kompetencer opnået under introduktionsstillingen nævnt: Intro. For kompetencer erhvervet 
under introduktionsstillingen forventes yderligere læringsprogression således at den 
uddannelsessøgende i løbet af sit hoveduddannelsesforløb opnår højeste kompetence niveau H-1 
 
I kolonnen ”niveau” angives kompetenceniveauet som man skal kunne den pågældende 
kompetence til. Dvs. der er som ovenfor anført 3 kompetenceniveauer(H-1, H-2 og H-3). 
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Hvis kompetencerne både kan erhverves på nuklearmedicinsk afdeling og på den kliniske afdeling 
er der anført H/K (eks ved sundhedsfremmer og kommunikator). Hvis der forventes 
læringsprogression fra introduktionsstilling til hoveduddannelsesstillings-niveauet er der anført I + 
H 
 
 
Læringsstrategier  
Ved udformning af uddannelsesplaner for den yngre læge vælges de læringsstrategier der passer til 
læringsmulighederne på afdelingen og den uddannelsessøgendes ønsker og behov. Overordnet skal 
kompetencer, der skal opnås på niveau 1 som udgangspunkt opnås ved mesterlære. Dog kan 
udvalgte kompetencer opnås efter demonstration eller fokuserede ophold, såfremt kompetencen 
skønnes at kunne opnås på et tilfredsstillende niveau inden for den afsatte tid.   
Ved niveau 2 stilles ikke krav om praktisk kendskab til kompetencen, der således kan opnås ved 
obligatorisk teoretisk kursus, undervisningsopgave, selvstudium eller lignende. Ved enkelte 
kompetencer, hvor der stilles krav om, at speciallægen kan håndtere undersøgelsen kan der stilles 
krav om gennemførelse af simulationsøvelser i det omfang sådanne udarbejdes og gøres 
tilgængelige, f.eks. blødnings-skintigrafi. 
Ved niveau 3 forventes en mere begrænset teoretisk indsigt, hvor kompetencen kan opnås ved 
obligatorisk teoretisk kursus eller e-læring.  
Obligatoriske teoretiske kurser understøtter alle specialespecifikke kompetencer under medicinsk 
ekspert, dvs. 1.1-1.15. Dog kan kompetencer på niveau 3 udelades af kurser, såfremt der stilles e-
læringsmulighed til rådighed.   
Vedr. forklaring og brug de forskellige lærings og - evalueringsstrategier henvises til 
specialets nye målbeskrivelse.  
 
 
5. Kompetencer 
 
5.1 Medicinsk ekspert 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen beherske 
 
  Opnået Niveau 

1 1. CNS og det perifere nervesystem   

1.1.1 
Regional cerebral blodgennemstrømnings-fordeling, SPECT med 

fikseret tracer (f.eks. Tc-99m-HMPAO)  

Fase 1  

Århus 
H - 2 

1.1.2 
Regional cerebral blodgennemstrømning, 

SPECT med ikke-fikseret tracer (f.eks. Xe-133)  

Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.1.3 Regional cerebral receptor-ligand fordeling med SPECT og PET:  
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.1.4 Regional cerebral blodgennemstrømning og metabolisme med PET 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.1.5 
Måling af regional cerebral blodgennemstrømning og bestemmelse af 

metabolisme markører (spektroskopi) med funktionel MRI  

Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.1.6 
Doppler-ultralyd undersøgelse af halspulsårer med henblik for 

plaqueforekomst, stenoser & okklusioner 

Fase 2 

Viborg 
H - 1 
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1.1.7 Isotopcisternografi 
Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.1.8 
Udredning af autonom dysfunktion (vippelejetest, MIBG-skintigrafi og 

heart rate variability) 

Fase 2 

Viborg 
H - 3 

 

 

  Opnået niveau 

1 2. Åndedrætsorganerne   

1.2.1 Perfusions- og ventilationsskintigrafi intro  

1.2.2 Spirometri (med og uden reversibilitetstest) intro  

1.2.3 Spirometri før og efter farmakologisk provokation og/eller arbejdsbelastning 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.2.4 
Udvidet lungefunktionsundersøgelse inkl. helkropsplethysmografi og måling af 

diffusionskapacitet 

Fase 2 

Viborg 
H - 1 

1.2.5 Måling af O2-optagelse i hvile og under arbejde 
Fase 2 

Viborg 
H - 2 

1.2.6 Pulmonal DTPA-clearance og mukociliær-clearance 
Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.2.7 Regional lungefunktion 
Fase 1 

Århus 
H - 1 

1.2.8 18FDG-PET til vurdering af granulomatøs lungesygdom. 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

  Opnået Niveau 

1 3. Hjertet og det centrale kredsløb   

1.3.1 
Myokardieskintigrafi, herunder gennemførelse  af belastningsundersøgelse 
(farmakologisk og arbejdsbelastning) og analyse/fortolkning af regional 
perfusion og vægbevægelighed.  

intro  

1.3.2 lsotopkardiografi  Fase 1 
Århus H - 1 

1.3.3 Hjerte 18FDG-PET, bestemmelse af regional myokardieperfusion og 
metabolisme med henblik på hibernation 

Fase 1 
Århus H - 2 

1.3.4 Synkopeudredning med vippelejetest og carotismassage.  Fase 2 
Viborg H - 3 

1.3.5 Ekkokardiografi Fase 2 
Viborg H - 3 

1.3.6 Højresidig hjertekateterisation Fase 2 
Viborg H - 3 

 
 
  Opnået Niveau 

1 4. Det perifere kredsløb   
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1.4.1 Distalt systolisk blodtryk (over og underekstremitet), herunder værdien af 
supplerende gangtest:  

intro  

1.4.2 Distalt systolisk blodtryk med kuldeprovokation Fase 2 
Viborg H - 2 

1.4.3 Doppler-ultralydundersøgelse af perifere arterier og vener  Fase 2 
Viborg H - 2 

1.4.4 Direkte arteriel trykmåling Fase 2 
Viborg H - 3 

1.4.5 Hudperfusionstrykmåling med fotocelle eller udvaskningsteknik. Fase 1 
Århus H - 1 

1.4.6 Døgnblodtryksmåling Fase 2 
Viborg H - 3 

1.4.7 Venøs okklusionspletysmografi Fase 2 
Viborg H - 3 

1.4.8 Intramuskulær trykmåling m.h.p. kompartmentsyndrom Fase 2 
Viborg H - 3 

 
 
 
 

  Opnået Niveau 

1 5. Fordøjelseskanalen inklusive lever, galdeveje og pankreas   

1.5.1 Parietaleelleskintigrafi (Meckels divertikel) 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.5.2 Spytkirtelskintigrafi 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.5.3 Ventrikeltømningstid 
Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.5.4 Tarmtransittid 
Fase 1 

Århus 
H - 3 

1.5.5 Schillings-test 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 

1.5.6 Gastrointestinalt proteintab 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 

1.5.7 Gastrointestinalt galdesyretab 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.5.8 Blødningsskintigrafi (abdomen) 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.5.9 Levervenekateterisation incl. splanchnicus-flowmåling 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 

1.5.10 Galdevejsskintigrafi 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.5.11 Udredning af øsofageal reflux med pH-måling og manometri 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 
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  Opnået Niveau 

1 6. Nyrerne og urinvejene   

1.6.1 Renografi (såvel uden som med ACE-inhibitor provokation) og diureserenografi intro  

1.6.2 51-chrom-EDTA- og/eller 99m-technetium-DTPA-clearance intro  

1.6.3 Nyreskintigrafi  
Fase 1 

Århus 
H - 1 

1.6.4 Miktionscystoskintigrafi (direkte og indirekte) 
Fase 1 

Århus 
H - 2 

1.6.5 Ultralyd-Doppler undersøgelse af nyrearterier 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 

1.6.6 Nyrevenekateterisation 
Fase 2 

Viborg 
H - 3 

�

�

 

  Opnået Niveau 

1 7. Knogle- og ledsystemet   

1.7.1 Knogleskintigrafi, planar, statisk og SPECT  intro  

1.7.2 Osteodensitometri, columna og femur Fase 2 
Viborg H - 1 

1.7.3 Knogleskintigrafi, planar, flerfaset Fase 1 
Århus H - 2 

1.7.4 DEXA skanning, helkropssammensætning:  Fase 2 
Viborg H - 2 

1.7.5 18F-fluorid PET/CT knoglescintigrafi Fase 1 
Århus H - 2 

 
 
 

  Opnået Niveau 

1 8. De endokrine kirtler   

1.8.1 Thyreoideaskintigrafi intro  

1.8.2 Ultralydundersøgelse af gl. thyreoidea Fase 2 
Viborg H - 1 

1.8.3 Jodoptagelse i gl. thyreoidea Fase 1 
Århus H - 1 

1.8.4 Perchlorat udvaskningstest i gl. thyreoidea  Fase 1 
Århus H - 3 

1.8.5 Parathyreoideaskintigrafi m/u SPECT(/CT)  Fase 1 
Århus H - 1 

1.8.6 Binyremarvskintigrafi Fase 1 
Århus H - 2 

1.8.7 Binyrebarkskintigrafi Fase 1 H - 3 

���������18. juni 2010



Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling.  Side 14 af 23 
Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin.  dato 8. juli 2010 

 

 Århus 

1.8.8 Somatostatin receptor scintigrafi  med SPECT, SPECT/CT og PET/CT Fase 1 
Århus H - 2 

 
 
 

  Opnået Niveau 

1 9. Hæmatologi, infektion og inflammation   

1.9.1 Leukocytskintigrafi, planare optagelser og SPECT. Fase 1 
Århus H - 1 

1.9.2 Lymfescintigrafi, ekstremiteter m.h.p. lymfestase Fase 1 
Århus H - 2 

1.9.3 Bestemmelse af volumina herunder extracellulær-volumen og totalvand Fase 1 
Århus H - 3 

1.9.4 Plasma- og erytrocytvolumen Fase 1 
Århus H - 2 

1.9.5 Erytrocytoverlevelse Fase 1 
Århus H - 3 

1.9.6 Miltskintigrafi, selektiv 
Fase 1 
Århus 

 
H - 3 

1.9.7 Knoglemarvsskintigrafi Fase 1 
Århus H - 2 

1.9.8 18FDG-PET skanning m.h.p. infektion/inflammation Fase 1 
Århus H - 2 

1.9.9 Immunoskintigrafi med henblik på infektion Fase 1 
Århus H - 3 

1.9.10 67-galliumskintigrafi Fase 1 
Århus H - 3 

�

�

�

  Opnået Niveau 

1 10. Onkologisk diagnostik   

1.10.1 PET/CT: 18F-FDG skanning m.h.p. cancerdiagnostik:  Fase 1 
Århus H - 1 

1.10.2 123I-MIBG-skintigrafi: Fase 1 
Århus H - 2 

1.10.3 Somatostatin receptor scintigrafi med SPECT, SPECT/CT og PET/CT Fase 1 
Århus H - 2 

1.10.4 Sentinel Node Lymfescintigrafi  Fase 1 
Århus H - 1 

1.10.5 Helkropsskintigrafi (123I- og 131I-iodid):  Fase 1 
Århus H - 2 

1.10.6 Immunoskintigrafi ved onkologisk diagnostik Fase 1 
Århus H - 3 

 

 

 

  Opnået Niveau 

1 11. Andre undersøgelser/analyser   
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1.11.1 Helkropstælling (med enkeltdetektor, gamma-kamera og helkropstæller) Fase 1 
Århus H - 3 

1.11.2 Radioaktive in vitro analyser (brøndtæller)  Fase 1 
Århus H - 1 

1.11.3 Funktionel billeddannelse med magnetisk resonans og funktionel CT Fase 1 
Århus H - 3 

1.11.4 Lavdosis CT i kombination med PET og SPECT mhp. attenuations-
korrektion og anatomisk lokalisation 

Fase 1 
Århus H - 1 

1.11.5 
Diagnostisk CT i kombination med PET og SPECT med anvendelse af 
prædefinerede protokoller i samarbejde med radiolog, herunder 
forholdsregler ved røntgenkontrastindgift.  

Fase 1 
Århus H - 1 

1.11.6 Lavdosis CT mhp. bedømmelse af kalkindholdet i koronararterier. Fase 1 
Århus H - 3 

1.11.7 CT til vurdering af koronararteriernes anatomi  Fase 1 
Århus H - 3 

�

�

�

  Opnået Niveau 

1 12. Behandlinger med åbne radioaktive kilder   

1.12.1 131I – behandling ved benigne thyreoideasygdomme Fase 1 
Århus H - 1 

1.12.2 131I – behandling ved maligne thyreoideasygdomme  Fase 1 
Århus H - 3 

1.12.3 
Anvendelse af radiofarmaka til behandling af relevante benigne og 
maligne sygdomme, eksempelvis 131I-MIBG og 90Y-DOTATOC, 177Lu-
DOTATATE  

Fase 1 
Århus H - 3 

1.12.4 Anvendelse af radiofarmaka til palliativ behandling af knoglemetastaser Fase 2 
Viborg H - 3 

�

�

�

  Opnået Niveau 

1 13. Kvalitetskontrol af apparatur   

1.13.1 Gammakamera, kvalitetskontrol på brugerniveau, homogenitet og 
tælleeffektivitet  

Fase 1 
Århus H – 1 

1.13.2 Gammatæller, kvalitetskontrol på brugerniveau  Fase 1 
Århus H – 2 

1.13.3 Lungefunktionsapparatur (spirometri og diffusionskapacitet), 
kvalitetskontrol på brugerniveau 

Fase 2 
Viborg H – 2 

1.13.4 Trykmålingsapparatur, kvalitetskontrol på brugerniveau: Kunne redegøre 
for principperne. 

Fase 1 
Århus H – 2 

1.13.5 DEXA – vurdere kvalitetskontrol med fantom  Fase 2 
Viborg H – 2 

1.13.6 PET/CT-scanner – vurdere scannerens driftstilstand ud fra test med CT-
fantom og PET-fantom/-kilde 

Fase 1 
Århus H – 2 

1.13.7 
Ultralydapparat – kunne indstille prober og skærmbilleder optimalt, samt 
have kendskab til test-procedurer med fantomer til måling af 
opløsningsevne og målenøjagtighed. 

Fase 2 
Viborg H – 2 

 
�

�

  Opnået Niveau 
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1 14. Elektronisk databehandling, datalagring og digital 
billedbehandling 

  

1.14.1 
Digital billedanalyse herunder, indtegning af region-of-interest (ROI), 
statisk og dynamisk billedanalyse, kurveanalyse, semikvantitative 
målinger  

intro 
 

1.14.2 Ko-registrering af to billedformater Fase 1 
Århus H – 1 

1.14.3 
Kendskab til billedformater (herunder DICOM-standard), samt kunne 
overføre data til og analysere data i database, regnearkprogrammer og 
til andre lagermedier (f.eks. PACS). 

Fase 1 
Århus H - 2 

1.14.4 Registrerings- og svarbaser: (f.eks. RIS): Kunne redegøre for principper 
og betjening 

Fase 1 
Århus H - 2 

1.14.5 Elektronisk datasikkerhed og regler for opbevaring af elektroniske 
registre: Kunne redegøre for principper, lovgivning og indberetning.  

Fase 1 
Århus H - 2 

 
 
�

  Opnået Niveau 

1 15. Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og 
radiofarmakologi 

  

1.15.1 Håndtering af radiofarmaka ved patientadministration og det 
medførende radioaktive affald 

intro  

1.15.2 Betjene måleprober for radioaktivitet  intro  

1.15.3 Bedømme strålingsniveauer. Fase 1 
Århus H - 1 

1.15.4 Vurdering af hvornår radioaktivt affald må bortskaffes Fase 1 
Århus H - 1 

1.15.5 Dekontaminering ved uheld med åbne radioaktive kilder.  Fase 1 
Århus H - 1 

1.15.6 Beregning af helkrops-stråledosisekvivalent  Fase 1 
Århus H - 1 

1.15.7 Strålehygiejne og stråledoser ved diagnostisk CT og lavdosis CT Fase 1 
Århus H - 2 

1.15.8 99m-Technetium generator: Principperne for kvalitetskontrol ved 
modtagelse og eluering (Molybdæn-gennembrud). 

Fase 1 
Århus H – 1 

1.15.9 Principperne ved fremstilling af de hyppigst anvendte radioaktive 
lægemidler. 

Fase 1 
Århus H – 1 

1.15.10 Radiofarmaci, kvalitetskontrol: Kunne redegøre for principperne.  Fase 1 
Århus H – 2 

1.15.11 Lovgivning omkring anvendelse af ioniserende stråling til diagnostik og 
terapi, samt personbeskyttelse. 

Fase 1 
Århus H – 1 

�
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  Opnået/niveau 

1 16. Almene kliniske kompetencer  

1.16.1 
 

Kunne redegøre for den kliniske konsekvens for patienten ved en given klinisk 
fysiologisk/nuklearmedicinsk konklusion/diagnose. 
 
Kunne vurdere hvilke kliniske tilstande, der kræver akut klinisk 
fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse. 
 
Kunne håndtere patientsituationer i forbindelse med klinisk 
fysiologisk/nuklearmedicinsk interventionsstudier (f.eks. ergometer- og 
farmakologisk stresstest, belastning med diuretika, ACE-hæmmere, vippelejetest, 
FDG-injektion etc.) 

I + H 

1.16.2 
 

Kunne selvstændigt modtage, udrede, diagnosticere, initiere afdelingens 
standardbehandlinger, monitorere og opfølge iværksatte tiltag på samme niveau 
som reservelæger i introduktionsstilling i intern medicin. 
   
Kunne varetage reservelægens arbejde i en vagtfunktion på en klinisk afdeling, der 
har akut modtageberedskab for medicinske patienter, herunder selvstændigt 
indlede behandling af almindelige akutte tilstande.   
 
Kunne varetage reservelægens arbejde i en stuegangsfunktion/ambulatorium på en 
medicinsk afdeling. 
 
Kunne varetage reservelægens arbejde i et ambulatorium på en medicinsk afdeling. 

K 

 
 
 
5.2 Kommunikator 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen: 
  Opnået/niveau 

2 Kommunikator  

2.1 

Kunne kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere i en 
form præget af empati, tillid og situationsfornemmelse i et forståeligt sprog 
tilpasset relevante målgruppe, herunder: 
 

• Kunne effektuere afdelingens regler for opnåelse af patientsamtykke i 
forbindelse med undersøgelser. 

 
• Kunne indsamle relevant information om patienten forud for klinisk 

fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser. 
 

• Kunne afholde konference under supervision. 
 

• Kunne udforme en undersøgelsesbeskrivelse såvel skriftligt som 
mundtligt. 

I 

2.2 

Kunne indsamle relevant information om patienten, f. eks. fra journal eller ved 
konference med kliniker, med henblik på vejledning om korrekt valg og 
prioritering af de klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske/billeddiagnostisk 
undersøgelser. 
 
Kunne såvel skriftligt som mundtlig udforme og afgive et klart, kort og 
fuldstændigt svar, der indeholder de diagnostiske fund, mest sandsynlige 
differentialdiagnoser og en anbefaling af eventuelle supplerende undersøgelser. 
 

H 
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Kunne skelne mellem hvornår et undersøgelsesresultat skal formidles akut eller 
kan udsendes rutinemæssigt. 
 

2.3 

Kunne gennemføre samtaler med patienter i situationer med alvorlige diagnostiske 
fund. 
 
Kunne informere patienter om risici ved en aktuel undersøgelse/behandling og 
sikre forståelse. 
 
Kunne informere patienter om klagerettigheder, -veje og – muligheder. 
 
Kunne tilpasse kommunikationsformen hvor kommunikationen er vanskelig pga. 
anden etnisk-kulturel baggrund, psykisk uligevægt eller andre årsager. 
 
Kunne disponere og styre en samtale i forhold til sammenhæng, tid og mål. 

H/K 

 
5.3 Samarbejder 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen: 
  Opnået/Niveau 

3 Samarbejder  

3.1 

Kunne etablere og udvikle effektive samarbejdsrelationer i tværfaglige teams, 
specielt i samarbejde med bioanalytikere/sygeplejersker om 
undersøgelsesplanlægning og udførelse. 
 
Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og andre i afdelingen. 
 
Kunne samarbejde med lægerne og andet personale fra de kliniske afdelinger. 

I 

3.2 

Kunne indgå i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde for at opnå optimal 
klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk service. 
 
Kunne vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle 
opgave. 
 
Kunne vejlede og supervisere bioanalytikere/sygeplejersker i forbindelse med 
undersøgelser. 
 
Kunne foretage en relevant visitation af henvisninger til undersøgelser. 
 
Udvise overblik og samarbejdsevne under alle faser af en undersøgelse/behandling 
 
Kunne planlægge og tage ansvaret for prioritering af afviklingen af undersøgelser. 
 
Kunne varetage en prioritering af egen tid og ressourcer. 

H 

 
5.4 Leder/administrator 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen: 
  Opnået/Niveau 

4 Leder/administrator  

4.1 

Kunne redegøre for regler angående patientens selvbestemmelse og informeret 
samtykke. 
 
Kunne anvende afdelingens skriftlige procedurevejledninger og patientinformationer 
samt referenceprogrammer. 

I 
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4.2 

Kunne udarbejde en skriftlig procedurebeskrivelse og patientinformation. 
 
Kunne motivere og engagere samarbejdspartnere, således at afdelingens drift 
tilgodeses og indgåede aftaler overholdes. 
 
Kunne redegøre for hvordan en billeddiagnostisk afdeling med forskellige faggrupper 
og højteknologisk udstyr er organiseret. 
 
Kunne planlægge og lede det daglige arbejde. 
 
Kunne visitere nyhenviste patienter 
 
Kunne indtage en lederrolle i akutte, kritiske situationer. 
 
Kunne redegøre for regler for information om mulig risiko ved udførelse af 
diagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer. 
 
Kunne redegøre for rapporteringsregler ved optræden af komplikationer i forbindelse 
med udførelse af billeddiagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer. 
 
Kunne redegøre for de regler, der vedrører patientens journalindsigt. 
 
Kunne anvende Sundhedsstyrelsens registrering af undersøgelser, SKS-klassifikation. 
 
Kunne lægge en vagtplan. 
 
Kunne redegøre for principperne for kvalitetssikring og -udvikling og medicinsk 
teknologivurdering. 
 
Kunne administrere egne ressourcer. 
 
Kunne lede tværfaglige konferencer. 

H 

 
 
5.5 Sundhedsfremmer 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen: 
  Opnået/Niveau 

5 Sundhedsfremmer  

5.1 Kunne vurdere, at der ikke foreligger kontraindikationer for den påtænkte procedure.  I 

5.2 

Kunne redegøre for og vurdere fordele og risici ved procedurer. 
 
Kunne uddanne og rådgive om brug og misbrug af undersøgelser. 
 
Identificere de mest betydningsfulde faktorer, der er af betydning for sundhed, være 
fortrolig med den underliggende videnskabelige evidens og kunne applicere denne 
forståelse på almindelige problemer og tilstande, som optræder i specialet. 
 
Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given pt.s tilstand. 
 
Kunne rådgive/undervise andre personalegrupper, myndigheder og patientforeninger 
om generelle risikofaktorer af betydning for visse sygdomme. 
 
Kunne anvende reglerne for anmeldelse af bivirkninger 

H/K 
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5.6 Akademiker 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen kunne: 

 Opnået/Niveau 

6 Akademiker  

6.1 Undervise studenter, kolleger og andet personale I 

6.2 Foretage litteratursøgning I 

6.3 Anvende relevant matematik og basal medicinsk statistik, samt applicere 
tracerkinetisk teori på de i specialet relevante teknikker. H 

6.4 

Efter aktiv deltagelse i specialerelevant forskning, herunder gennemførelse af det 
obligatoriske forskningstræningsmodulet: 
  

• formulere en relevant problemstilling  

• foretage en kritisk vurdering af videnskabelig litteratur og lærebøger og 
uddrage essensen heraf 

• indsamle og analysere data eller relevant litteratur  

• diskutere og konkludere ud fra den frembragte viden 

• formidle et videnskabeligt budskab både mundtligt og skriftligt 

H 

 
5.7 Professionel 
Efter afsluttet uddannelse skal speciallægen: 
  Opnået/Niveau 

7  Professionel  

7.1 

Kunne erkende egne personlige faglige og etiske grænser. 
 
Kunne udvise passende personlig og interpersonel adfærd 
 
Kunne demonstrere en god balance mellem personlige og faglige roller 
 
Kunne varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af 
oplysninger, indhentning af informeret samtykke, og overholdelse af tavshedspligt 

I 

7.2 

Kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter, herunder 
tage ansvar for egen virksomhed og praktisere i overensstemmelse med det faglige, 
lovgivningsmæssige og etiske kodeks læger er bundet af. 
 
Kunne efterleve givne regler, love og bestemmelser 
 
Kunne identificere mellemmenneskelige problemstillinger og bidrage til deres 
løsninger 

H 

 
Forskningstræningsmodul 
 
Rammer: Minimumskrav til det obligatoriske forskningstræningsmodul er beskrevet i 
Sundhedsstyrelsen vejledning ”Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Juni 
2005”. Det er de regionale videreuddannelsesråd, der er ansvarlige for at udmønte vejledningen, og 
da der er regionale forskelle i tilrettelæggelsen af kurser og lignende, kan det derfor anbefales, at 
man søger oplysninger om forskningstræningsmodulet på videreuddannelsessekretariaters 
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hjemmeside i Region Nord. På http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/teoretisk+uddannelse/forskningstr%c3%a6ning. kan man udover de regionale retningslinjer 
også tilmelde sig de teoretiske kurser, der hører til modulet. 
 
Mål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen 
selvstændigt kan opsøge, vurdere og udvikle ny viden, samt til at speciallægen kan anvende og 
formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis.  
 
Varighed: Der er afsat samlet 148 timer svarende til 20 normalarbejdsdage, fordelt på 10 dages 
teoretisk kursusvirksomhed (egentlige kurser, vejledning og fremlæggelse) og 10 dages praktisk 
virksomhed.  
 
Tidsmæssig indplacering: Inden for ansættelse i hoveduddannelsesstilling. Forløbet skal være 
påbegyndt senest 2 år efter ansættelsens start og afsluttet senest 6 mdr. før speciallægeuddannelsen 
er gennemført. Modulets teoretiske kursusvirksomhed skal være afviklet indenfor en periode på 12 
måneder. Man bør være opmærksom på, at der er regionale forskelle. 
 
Tilrettelæggelse: Der udpeges en vejleder med dokumenteret forskningsmæssig erfaring. Forløbet 
tilrettelægges sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge og den tilknyttede vejleder, således 
at det sikres at ’forskningsdage’ skemalægges. Der indgås individuel aftale mellem den 
uddannelsessøgende og hovedvejleder om forløbet. Denne aftale godkendes af vejleder og indgår i 
den uddannelsessøgendes portefølje. 
 
Teoretiske Kurser: Afvikling af de teoretiske kurser er forskellige i de 3 uddannelsesregioner. Som 
regel er der et grundmodul der udbydes af det lokale Universitet, dette tilbydes til alle specialer. 
Herudover består den teoretiske del af et overbygningskursus, der kan være specialespecifikt. For 
mange små specialer inkl. klinisk fysiologi og nuklearmedicin har det ikke været mulig at lave et 
specialespecifikt kursus. Overbygningskurset kan derfor være forskelligt afhængigt af projektet, 
men også regionen man uddannes i. 
 
Projektet: Projektet under forskningstræningen kan i relation til relevante kompetencer i 
målbeskrivelsen (Kompetencenr. 5.4.2, 5.6.2 og 5.6.4) eksempelvis udformes som  

• Mindre eksperimentelt projekt/pilotprojekt 

• Kvalitetssikring eller mini-MTV  

• En opdatering eller en intern audit af eksisterende afdelingsinstruks 

• Udarbejdelse af projektbeskrivelse/protokol 

• En litteraturgennemgang mhp. på kritisk vurdering af eksisterende evidens inden for et givet 
område eller kunne fremkomme med løsningsforslag ved ikke almindelige kliniske 
problemstillinger 

Det skal ved tilrettelæggelsen af projektet anføres hvilke kompetencer/delkompetencer, der skal 
opnås. 
 
Evaluering: Forløbet afsluttes ved en såvel skriftlig som mundtlig afrapportering. Mundtlig 
præsentation kan ske ved præsentation i afdelingen, videnskabeligt møde eller lign.  Skriftlig 
præsentation bør have et omfang på min. 5 A4 sider og skal i form og indhold overholde 
almindelige normer for skriftlig videnskabelig præsentation. Ved evalueringen vurderes om såvel de 
enkelte kompetencer som selve projektet er godkendt. Vejleder skal godkende det færdige projekt. 
 
Dispensation: 
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Personer, der har opnået eller vil opnå sundhedsvidenskabelig, akademisk grad (ph.d. eller dr.med.) 
kan efter ansøgning til det regionale videreuddannelsesråd fritages for gennemførelse af 
forskningstræningsmodulet. 
 
 
8. Kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse 
Fra 1. maj 2009 offentliggjorde Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering 
af uddannelsesstederne på www.evaluer.dk.  Videreuddannelsesregion Nord har anvendt denne 
web-baserede løsning med elektroniske evalueringer for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. 
januar 2008.  
Lægerne bedømmer uddannelsesstederne på en skala fra 1 til 9 ud fra 24 spørgsmål, som er udmeldt 
fra Sundhedsstyrelsen i 1998. 
Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde den uddannelsessøgende læge 
om at evaluere det aktuelle forløb.  
Læger under hoveduddannelse vil få en adgangskode til systemet. Når der er foretaget en evaluering 
vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med 
evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til 
evalueringen.  
Evalueringen under ansættelsen følger i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”Vejledning og 
evaluering af den lægelige videreuddannelse”, inkluderende de aktuelt gældende 
evalueringsskemaer. 
Det overordnede ansvar for uddannelsen varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge 
(UAO). UAO sørger for, at den uddannelsessøgende læge har en hovedvejleder (HV). Denne har 
ansvaret for den praktiske gennemførsel af den uddannelsessøgendes forløb på afdelingen. UAO og 
HV kan og bør assisteres af daglige kliniske vejledere (KV) (se målbeskrivelsen). Både HV og KV 
kan formelt få tildelt uddannelsesmæssig kompetence og i denne funktion refererer de til UAO. 
UAO skal sikre at alle læger ansat i klassificerede uddannelsesstillinger får den undervisning der er 
planlagt for den pågældende læges uddannelsesniveau. UAO skal endvidere kontrollere og attestere 
at den uddannelsessøgende læge har opnået fornøden viden, færdigheder og rutine. UAO og/eller 
HV skal afholde de foreskrevne, regelmæssige uddannelsessamtaler med lægen der er i 
uddannelsesforløbet: introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler med udfyldelse af 
gældende evalueringsskemaer.  
Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som 
beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod de satte mål, og på 
hvilken måde afdelingens læringsrammer kan optimere dette. Hvis et uddannelsesforløb ikke 
forløber planmæssigt, har HV pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem så 
hurtigt som muligt. Ved et utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende læge og HV 
forpligtet til at orientere UAO, der skal forsøge at afhjælpe problemet.  
Afdelinger med uddannelsesstillinger er tilsluttet specialets inspektorordning. Med 2-3 års 
mellemrum besøges afdelingen af 2 af specialets inspektorer. De har forud for besøget skriftligt fået 
oplysninger om uddannelsesstedets uddannelsesforhold. Ved besøget vurderes uddannelses-
forholdende vha. samtaler med de uddannelsesansvarlige på afdelingen og de uddannelsessøgende 
læger og andre relevante personer. Efter besøget udfærdiges en rapport hvori uddannelsesstedet og 
de uddannelsessøgende får gode råd til hvordan uddannelsesmiljøet evt. kan gøres bedre. 
 
 
9. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
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Uddannelsen starter med få dages introduktionsperiode. Herefter påbegyndes det egentlige 
uddannelsesforløb. Dette baseres på en uddannelsesplan, der udarbejdes af den UAO eller 
hovedvejlederen (HV) ved en introduktionssamtale i de 2 første uger af ansættelsen. Med 
udgangspunkt i uddannelsesprogrammet og den uddannelsessøgende læges hidtidigt opnåede 
kompetencer udarbejdes den individuelle uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde den 
uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod de satte mål, og på hvilken måde afdelingens 
læringsrammer kan optimere dette.  
Uddannelsesplanen er en del af den uddannelsessøgendes portefølje, der også inkluderer logbogen 
(tidl. kaldt checkliste). 
Uddannelsesplanen justeres løbende under ansættelsen bl.a. ved justerings- og slutevaluerings-
samtaler med udfyldelse af gældende evalueringsskemaer.  
 
Efter endt uddannelse skal den uddannelsessøgende læge have erhvervet alle de i logbogen angivne 
kompetencer og disse skal være godkendt af OE, HV eller KV. 
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