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1.  Indledning 

1.1. Beskrivelse af specialet. 
 
Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af og rådgivning 
om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og deres familie. 
 
Hovedkerneydelsen i klinisk genetik er den genetiske rådgivning. Denne omfatter 
familiemæssig udredning, diagnostik, risikovurdering og information om genetiske el-
ler mulige genetisk betingede sygdomme til patienter og deres slægtninge.  
 
Genetisk rådgivning har til formål at give patienter og deres familier et kvalificeret 
handlegrundlag for beslutning om graviditet, gentestning samt opfølgnings- og be-
handlingsprogrammer.  
 
Specialet stiller store krav til de kommunikative evner og etiske problemstillinger har 
stor bevågenhed.  
 
Udover dette kliniske arbejde udføres der laboratorieanalyser på højt specialiseret 
niveau. Det drejer sig bl.a. om kromosomundersøgelser og molekylærgenetiske un-
dersøgelser for arvelige sygdomme. Dette arbejde udføres i et tæt samarbejde med 
det øvrige laboratoriepersonale (bioanalytikere og molekylærbiologer) og det lægeli-
ge arbejde i denne forbindelse er bl.a. vurdering af indikation og tolkning af resulta-
terne i relation til den kliniske problemstilling.  
 
Genetisk betingede sygdomme findes inden for næsten alle specialer og klinisk ge-
netik fungerer således i tæt samarbejde med stort set alle andre kliniske specialer og 
varetager foruden direkte patientkontakter også den lægefaglige rådgivning vedrø-
rende genetisk udredning, resultatfortolkning og profylakse m.v. til de andre specia-
ler.  
 
Mange arvelige sygdomme præsenterer sig allerede fra fødslen og i den tidlige barn-
dom. Der er derfor tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger om udredning af 
børn med medfødte misdannelser og forsinket udvikling. Med de gynækologisk-/ ob-
stetriske afdelinger varetages den prænatale diagnostik og udredning af infertilitet og 
habituel abort. Med onkologiske og kirurgiske afdelinger er der samarbejde om ud-
redning af arvelig disposition til cancer.  
 

1.2. Uddannelse til speciallæge i klinisk genetik 
 
Oplysninger om specialet klinisk genetik og uddannelse til speciallæge i faget kan 
findes på hjemmesiden www.DSMG.dk, fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, 
der er fagets videnskabelige selskab. Fagets portefølje er også tilgængelig der. 
 
Hoveduddannelsen i specialet er sammensat af følgende elementer: 
18 måneder på klinisk genetisk stamafdeling 
6 måneders klinisk uddannelse (pædiatri) 
12 måneder på anden klinisk genetisk afdeling 
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12 måneder på klinisk genetisk stamafdeling 
 
Sammensætningen af de enkelte elementer kan variere fra forløb til forløb. Se sene-
re for det konkrete programs opbygning. 
 
Under hoveduddannelsen kan der gennemføres fokuserede ophold på andre kliniske 
afdelinger og institutioner med kliniske problemstillinger relevante for uddannelse i 
faget. 
 
Der gennemgås en række obligatoriske specialespecifikke kurser.  
 
Hovedformålet med uddannelsesopholdet på de klinisk genetiske afdelinger er at bi-
bringe den uddannelsessøgende viden og færdigheder, så de klinisk genetiske ker-
neydelser inden for rådgivning og laboratorieaktivitet mestres, således at en special-
læge i faget i princippet vil kunne varetage alle henvisninger om en genetisk diagno-
se og henvisninger, hvor et muligt arveligt aspekt ønskes belyst. 
 
Formålet med de 6 måneders klinisk uddannelse i pædiatri er at erhverve færdighe-
der vedrørende specialets genetiske sygdommes og syndromers klinik samt få ind-
sigt i specialets behov for og brug af genetiske analyser. Hertil kommer muligheden 
for 
dels at følge og kende arbejdsrytmen på en af de store samarbejdsafdelinger, dels at 
få supplerende træning i at tilgodese behov for såvel barn som forældre som en del 
af familieproblematikken, også relevant for klinisk genetiske kompetencer i kommuni-
kation. 
 
 
Formålet med fokuseret ophold er at have særlig fokus på diagnosegrupper, såvel 
genetisk som klinisk, ligesom et fokuseret ophold kan iværksættes til opnåelse af vi-
den og kompetencer indenfor laboratorieaktiviteten. 
 
Specialet er forskningsorienteret og der er gode muligheder for at deltage i projekter, 
ligesom den universitære tilknytning som oftest giver mulighed for at erhverve under-
visningskompetencer i faget. 
 
 

2. Uddannelsesafdelinger 

�
Hoveduddannelse i klinisk genetik kan foregå på nedenstående seks klinisk geneti-
ske afdelinger, der udgør landets tre klinisk genetiske enheder, alle med funktion på 
specialniveau. De uddannelsesgivende afdelinger er 
 
 KG 1: Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet 
 KG 2: Kennedy Centret, Glostrup 
 KG 3: Klinisk Genetik afd. BFG, Odense Universitetshospital 
 KG 4: Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus 
 KG 5: Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus 
                                       Århus Universitetshospital 
                    KG 6:          Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus 
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                                       Århus Universitetshospital 
 
Den kliniske uddannelse (pædiatri) kan gennemføres på 
 
 P 1: Skejby Sygehus 
 P 2: Odense Universitetshospital 
 P 3: Rigshospitalet 
 
Din hoveduddannelse vil finde sted på 
 
 
 
 KG5 18 mdr.       

 
 
P1 6 mdr.  

 
 
KG4 12 mdr. 

 
 
KG5 12 mdr. 
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3. Uddannelsesforløbet 
 
Inden for de overordnede tidsrammer, opdelt på konkrete afdelinger, vil der skulle 
opnås en række kompetencer, som tilsammen sikrer, at en række faglige opgaver 
svarende til speciellægeniveau vil kunne mestres, når uddannelsesforløbet er gen-
nemført. Kompetencerne fordeler sig inden for de syv roller som henholdsvis 
 

medicinsk ekspert, 
kommunikator, 
samarbejder, 

leder, 
administrator, 

sundhedsfremmer, 
akademiker, 
professionel 

 
Kompetencerne inden for de enkelte roller er nærmere beskrevet i Målbeskrivelsen, 
ligesom de overordnede beskrivelser og retningslinier for de mulige læringsstrategier, 
evalueringsmåder samt den teoretiske uddannelse fremgår af fagets målbeskrivelse. 
 
 

4. Kompetenceudvikling. 
 
Logbogen (bilag 4) beskriver hvilke specifikke kompetencer der skal opnås under 
uddannelsesforløbet. 
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De specialespecifikke kurser er angivet i bilag 5 med angivelse af indhold, kursusle-
dere og aktuelle tidsterminer. 
 
 
Fokuserede kliniske ophold. 
 
Med fokuserede ophold af højst 4 ugers varighed vil den uddannelsessøgende indgå 
i relevant dagligt arbejde på den valgte afdeling, uden behandlingsansvar og under 
fortsat ansættelse på stamafdelingen under hoveduddannelsen. Der vil være et op-
hold pr. uddannelsesår, idet dog højst et i det samlede forløb kan have den maksi-
male udstrækning. 
 
I læringsprocessen bør også indgå fokuserede korterevarende ophold, af højst 4 
ugers varighed, valgt efter den uddannelsessøgendes særlige interessefelter inden 
for klinisk genetik. Opholdet kan foregå på én eller flere af nedenstående afdelinger 
eller på institutioner med særlig interesse for det klinisk genetiske felt: 
 

• Obstetrisk ultralydsafsnit 
• Center for Sjældne Sygdomme, Skejby Sygehus 
• Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet 
• Neurologi 
• Føtal patologi 
• Onkologi 
• Medicinsk endokrinologi 
• Klinisk biokemi 
• Cancercytogenetisk Laboratorium 
• HNPCC- og FAP-registret på Hvidovre Hospital 
• Demensklinikken på Rigshospitalet 
• Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital 
• Øjenklinikken ved Kennedy Centret 
• Dermatologisk Afdeling 

 
 
Det klinisk genetiske speciale har fælles faglige berøringsflader til de fleste andre 
specialer, inden for hvilke de genetiske sygdomme diagnosticeres og behandles. 
Den klinisk genetiske speciallæge vil som oftest have et særligt interessefelt inden 
for en afgrænset gruppe af sygdomme og en dertil naturlig berøringsflade til de diag-
nosticerende og behandlende afdelinger. 
 
Det er derfor mest optimalt, at den enkelte uddannelsessøgende kan vælge inden for 
hvilket område, der ønskes en særlig oplæring i de kliniske aspekter af interessefeltet 
og hvor valget udmøntes i et fokuseret ophold, der aftales som led i den generelle af-
tale om det specifikke uddannelsesforløb, medinddragende de regionale lægelige vi-
dereuddannelser. 
 
 
Hovedvejleder på stamafdelingen er ansvarlig for aftale om fokuseret ophold med 
sikring af forløbsprogram og rammer for læring. Fokuseret ophold kan eventuelt ar-
rangeres med delvis funktion på den kliniske afdeling, eventuelt i en længere tids-
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ramme. F.eks. kan den uddannelsessøgende læge deltage i specifikke ambulatorie-
dage af relevans for erhvervelse af de angivne kompetencer for det kliniske ophold. 
 
Forskningstræning. 
 
Forskningstræning gennemføres efter et program, der er fastlagt af den aktuelle uddannel-
sesregion. Forskningstræning omfatter kursus i forskningsmetode samt udarbejdelse af et 
mindre projekt eller projektbeskrivelse. Samlet varighed 20 dage. 
 
Hvis den uddannelsessøgende har erhvervet akademisk grad, kan modulet omfatte viden-
skabelig vejlederfunktion med klinisk genetisk relevans eller kvalitetssikring eller kvalitetsud-
viklingsprojekter inden for faget. 
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Uddannelsesplan. 
 
Formålet med en sådan plan er at anføre en tilnærmelsesvis logisk rækkefølge for erhver-
velse af målbeskrivelsens kompetencer. Sygdomsrelaterede kompetencer, især inden for 
genetisk rådgivning, vil kunne variere over tid, afhængig af henvisningsmønstret på afde-
lingen. 
 
Uddannelsesplanen kan/skal tilpasses det enkelte arbejdssted ud fra muligheder og drifts-
hensyn. 
 
I Bilag 1: Mål for hoveduddannelsen, er der for hver kompetence angivet i hvilke tidsperio-
der for uddannelsen at læringsprocessen forløber, idet den kan strække sig over dele af 
eller hele uddannelsesperioden. Begrundelsen herfor er, at mestring af en del kompeten-
cer er kontinuerlig. 
 
Kode: 

• ST1: Første periode på stamafdeling 
• AA: Perioden på anden afdeling 
• P: Perioden på Pædiatrisk Afdeling 
• ST2: Anden periode på stamafdeling 

 
Den hovedansvarlige for den første tidsperiode hvor læringsprocessen starter er således 
ansvarlig for igangsættelsen. Hovedansvarlig for de mellemliggende perioder er ansvarlig 
for fortsat læring. den uddannelsessøgende modtager evaluering af læringsprogressionen 
i forbindelse med de løbende evalueringssamtaler. Hovedvejleder for sidst angivne perio-
de er ansvarlig for afsluttende evaluering. 
 
For hver tidsperiode angives de kompetencer, der er fokus på, med rolle, delelement, tal. 
 
Den nedenfor angivne skabelon udfyldes på separat skema sammen med den uddannel-
sessøgende ved introduktionssamtalen for hvert delforløb, og justeres ved de løbende 
evalueringssamtaler. Danner ligeledes basis for hovedvejleders koordinering mellem de 
uddannelsessteder,der indgår i det samlede forløb. 
 
 
 
18 måneder på 
stamafdeling 1. - 6. måned 7.- 12. måned 13. - 18. måned 

Kompetencer 
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6 måneder på  
pædiatrisk afdeling 1. - 6. måned 

Kompetencer 

 

 
12 måneder på anden  
klinisk genetisk afdeling 1. - 6. måned 7. - 12. måned 

Kompetencer 

  

 
 
 
 
 
 
 

12 måneder på anden  
klinisk genetisk afdeling 1. - 6. måned 7. - 12. måned 

Kompetencer 
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12 måneder på  
stamafdeling 1. - 6. måned 7. - 12. måned 

Kompetencer 

  

�
�
�
Læring vedrørende genetisk rådgivning for specifikke sygdomme og syndromer sikres 
gennem den uddannelsessøgendes optegnelse af gennemførte genetiske rådgivnings for-
løb, idet tildeling af rådgivningssager til den uddannelsessøgende medinddrages ved visi-
tering af afdelingshenvisninger. Skema til fordeling på område og problemstilling anvendes 
løbende. 
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5. Uddannelsesansvar og daglig vejledning 
 
Det overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen varetages af en uddannelsesansvar-
lig overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge. 
 
Ved ethvert uddannelsesforløb vil der være udpeget en daglig vejleder, som sammen med 
den uddannelseskoordinerende yngre læge sikrer introduktion til afdelingen og gennemfø-
relse af uddannelsesforløbet samt fungerer som den primære kontaktperson. 
 
Herudover vil en række vejledere indenfor fagets forskellige discipliner være ansvarlige for 
delmængder af uddannelsesforløbet.  
 
 

6. Evaluering og justering 
 
Start-, midtvejs- og afslutningssamtale gennemføres under hver af uddannelsens tids-
mæssige dele. I disse deltager den uddannelsesansvarlige overlæge og den daglige vej-
leder. Flere justeringssamtaler med daglig vejleder gennemføres imellem disse. 
 
Der evalueres i fællesskab hvilke kompetencer den uddannelsessøgende kan/skal tilegne 
sig og der foretages nødvendige justeringer undervejs i opholdet. 
 
Den uddannelsessøgende skal sikre sig at kompetencerne godkendes efterhånden som 
de bliver opnået. Den uddannelsesansvarlige overlæge kvitterer for de opnåede kompe-
tencer i logbogen med underskrift og stempel. 
 
Der vil løbende blive givet feedback til den uddannelsessøgende fra vejledere og andre, 
der er involveret i uddannelsen.  
 
Ved de formaliserede samtaler vil ajourførte opgørelser over gennemført genetisk rådgiv-
ning, kurser og læst litteratur samt deltagelse i faglig mødevirksomhed indgå i vurdering af 
forløbet. 
 
 

7. Introduktionsprogram 
 
Introduktionsprogrammet skal sikre, at der gives et indblik i den uddannelsesgivende afde-
lings mangesidige aktiviteter. Programmet har først og fremmest fokus på, at der opnås en 
fortrolighed med den praktiske arbejdsgang i afdelingen samt at planerne for det specifikke 
uddannelsesforløb er præsenteret. 
 
Detaljeret plan for introduktionsperiode, se bilag 6. 
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8. Arbejds- og læringsrammer 
 
De klinisk genetiske arbejdsopgaver varetages inden for dagarbejdstid med daglig tilste-
deværelse af den samlede lægegruppe. Den uddannelsessøgende deltager i alle interne 
planlægnings- og arbejdskonferencer, ligesom deltagelse i kontakter/konferencer med an-
dre kliniske afdelinger vil indgå i uddannelsesplanen. Uddannelsesforløb vil således også 
kunne indeholde ad hoc opgaver inden for undervisning, forskning og faglig administration. 
 
Der vil være mulighed for krav om deltagelse i afdelingens fælles uddannelsesaktiviteter. 
 
 

9. Læringsstrategier 
�
Metoder til brug for den uddannelsessøgendes læring 
Målbeskrivelsen for faget angiver flere læringsmetoder, der kan anvendes under uddan-
nelsen. 
 
På afdelingen her vil der især blive lagt vægt på følgende læringsstrategier: 
 
Vejledning og supervision ved klinisk genetisk udredning og rådgivning og laboratoriear-
bejde. Læringen vil især være baseret på mesterlære som en form for reflekterende læ-
ring, der bygger på indlæring og anvendelse af det indlærte. 
Mesterlæren foregår ved deltagelse i det praktiske fællesskab på afdelingen, og kvaliteten 
i læringsstrategien indebærer indsats fra såvel mester som lærling og foregår over en 
længerevarende periode. Mesterlære forudsætter således også aktiv og selvstændig ind-
sats fra den uddannelsessøgende som en del af et kvalificeret ”parløb”. 
 
Afdelingsundervisning. Fagets teoretiske grundlag indlæres og beherskes gennem præ-
sentation ved organiseret undervisning i afdelingen, der kan omfatte såvel lægestaben 
som områdets øvrige medarbejdere. 
 
Tildeling af opgaver. Selvstændigt indsamle data, vurdere og syntetisere en problemstil-
ling. Det kan fx være i direkte relation til det klinisk genetiske arbejde eller gennemgang af 
videnskabelige tidsskrifter, bøger eller andre kilder, som fx Internet, til belysning af et pro-
blem.  
 
Udarbejdelse af skriftligt materiale. Er eksempelvis redegørelse til kliniske afdelinger ved-
rørende specifikke arvelige sygdommes baggrund, klinisk og genetisk. Instrukser for inter-
ne arbejdsprocesser. 
 
Deltagelse i projekt. Aktiv deltagelse i formulering af problemstilling, indsamling af data, 
sammensætte og vurdere data og skriftlig dokumentation/artikel.  
 
Ved fastlæggelse af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan vil der med den uddan-
nelsesansvarlige overlæge blive aftalt anvendelse af disse metoder til erhvervelse af en-
kelte kompetencer. Herudover vil der naturligt ske en løbende vurdering af læringsstrate-
gien for den uddannelsessøgende i forbindelse med dialog med vejleder(e). 
 
�
�
�
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10. Evalueringsstrategier 
 
Blandt målbeskrivelsens angivelse af evalueringsstrategier vil følgende især blive anvendt: 
 
Struktureret, kollegial bedømmelse. Bedømmelse, hvor den uddannelsesgivende læge di-
rekte observerer den uddannelsessøgende i dennes udøvelse af praksis. Særlig relevant 
inden for genetisk udredning og rådgivning.  
 
Struktureret observation i laboratoriet. Som ovenfor, men med særligt fokus på laborato-
riepraksis og vores procedurebeskrivelser og analyseforskrifter kan anvendes som det 
strukturerede grundlag. 
 
Struktureret vejledersamtale. Denne kan anvendes til at afdække og vejlede vedrørende 
viden og holdninger samt evne til at strukturere og redegøre for handlingsforløb. 
 
Audit af arbejdspraksis. Superviseret og struktureret gennemgang af genetiske rådgiv-
ningssager med henblik på gennemførelse af udredning og patientkontakt. Kan også om-
fatte gennemgang af analysebeskrivelser og kliniske tolkninger samt vejledninger til rekvi-
rerende afdeling. 
 
Bedømmelse af afholdt undervisning. Metoden anvendes i forbindelse med afgørelsen af, 
om en given kompetence er erhvervet. 
 
Der vil desuden ske en samlet, løbende vurdering af den uddannelsessøgende i det klinisk 
genetiske arbejde med vurdering af progressionen i erhvervelsen af kompetencer, også 
gennem den løbende dialog med vejlederne. 
 
 

11. Evaluering af uddannelsesprogram/-plan 

�
Evaluering af uddannelsesprogram og -plan gennemføres ud fra retningslinierne beskrevet 
i ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. 
 
Evalueringen gennemføres ved  
 
Ansættelsen 
• Inden for de første 2 uger: Introduktionssamtale mellem uddannelsessøgende og den 

uddannelsesansvarlige overlæge samt evt. daglige vejledere. Samtalen har fokus på 
information om specialet, dets opgaver og opbygning samt gennemgang af uddannel-
sesprogram og af den uddannelsessøgendes opgaver. Desuden diskuteres gensidige 
forventninger fagligt og videnskabeligt, og det individuelle forløb fastlægges. 
 

Efter 6 måneder / med 6 måneders interval 
• Formaliseret justeringssamtale mellem den uddannelsessøgende og den uddannel-

sesansvarlige overlæge samt daglige vejledere med henblik på vurdering af kompeten-
ceniveau og justering af uddannelsesplan. Skema til disponering af uddannelse i gene-
tisk rådgivning gennemgås løbende.  
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Afslutning af hoveduddannelsen 
• Samtale mellem den uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlige overlæge inde-

holdende evaluering af den uddannelsessøgende, af uddannelsesprocessen og afde-
lingens uddannelsestilbud samt sikring af nødvendig skriftlig dokumentation af forløbet 
med gennemgang af portefølje, således at den uddannelsessøgende kan indsende 
anmodning om specialistanerkendelse til Sundhedsstyrelsen. 
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Bilag 1 Afdelingsbeskrivelse - Klinisk Genetisk Afdeling, 
Århus Sygehus 
�
�
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Bilag 2 Afdelingsbeskrivelse for Klinisk Genetisk Afdeling, 
Vejle Sygehus 
 
Klinisk Genetisk afdeling ved Vejle Sygehus er en dynamisk afdeling, der vægter 
service og kvalitet overfor patienter og samarbejdspartnere meget højt. Vi tilbyder en 
bred klinisk genetisk service, herunder genetisk udredning og rådgivning, alle former 
for cytogenetik og en bred vifte af molekylærgenetisk diagnostik. Afdelingen har ge-
netiske rådgivningsklinikker på Vejle, Kolding, Horsens, Esbjerg og Åbenrå Sygehu-
se og deltager i tværfaglige konferencer med afdelinger på såvel Vejle Sygehus som 
flere af de sygehuse vi betjener. Vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø i en flad 
organisation med fokus på hjælpsomhed og ”den åbne dørs” politik, hvor undervis-
ning er en integreret del af hverdagen.  
  
Afdelingen råder over et vævsdyrkningslaboratorium, et kromosomlaboratorium, et 
hæmatologisk cytogenetisk afsnit samt et molekylærgenetisk laboratorium. Desuden 
har afdelingen et forskningslaboratorium inden for ældnings- og telomerforskning 
 
Den lægelige bemanding består af en specialechef (ledende overlæge), samt tre 
overlæger, hvor af den ene samtidig er professor i klinisk genetik ved SDU, en afde-
lingslæge og fem uddannelsessøgende læger. Derudover er der tilknyttet flere PhD-
studerende. Der er endvidere ansat to molekylærbiologer i henholdsvis det cytogene-
tiske afsnit og det molekylærgenetiske laboratorium. Afdelingens forskningslaborato-
rium ledes af afdelingens professor og en fuldtidsansat lektor. 
 
Afdelingen har en lang række igangværende forskningsprojekter, især inden for can-
cergenetik, CGH array/mentalretardering, IVF/infertilitet og molekylær ældnings-
forskning. 
 
Klinisk Genetisk afdeling er en selvstændig afdeling i Laboratoriecentret ved Vejle 
Sygehus og specialechefen har samme med den ledende bioanalytiker ansvar for 
afdelingens drift, økonomi, udvikling m.v. Afdelingen er en del af ”Genetisk Enhed 
Syd” og har derfor et tæt samarbejde omkring bl.a. uddannelse med den genetiske 
afdeling på OUH. 
 
Afdelingen modtager godt 1000 henvisninger til genetisk rådgivning og udfører ca. 
1300 kromosomanalyser årligt. Derudover tilbydes CGH arrayanalyser til udredning 
for mentalretardering. Afdelingen har et bredt repertoire af DNA analyser, og modta-
ger årligt ca. 1400 patientprøver. Vi har i DNA lab. særlig interesse i genetisk diagno-
stik af mandlig infertilitet og kolorektalcancer. Afdelingen har et tæt samarbejde med 
klinisk patologi om udvikling af yderligere diagnostik til individualiseret behandling af 
cancerpatienter, og Vejle Sygehus udbygger i øjeblikket laboratoriecentret med et 
tværfagligt kræftlaboratorium til dette formål.  
Afdelingen deltager i undervisningen af bl.a. medicinske studerende fra SDU. 
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Bilag 3 Afdelingsbeskrivelse for Pædiatrisk Afdeling A, 
Skejby Sygehus 
�
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HOVEDUDDANNELSEN 
 

5.2 Mål for den nyuddannede speciallæge  
 

5.2.1 MEDICINSK EKSPERT 
 
 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 

Generelle vidensmål: 
1. Redegøre for gen- og kromosomstruktur, -

funktion og nomenklatur, normal og ab-
norm. 
 

ST1 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Undervisningsopgaver 
 

Godkendt kursus, 
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
 

2. Redegøre for normal og abnorm celledeling. 
 
 
 
ST1 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Undervisningsopgaver. 

Godkendt kursus  
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
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3. Redegøre for nedarvningsmønstre. 
 
 
 
ST1 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser 
og 
Undervisningsopgaver. 
 

Godkendt kursus 
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
 

4. Redegøre for fosterudviklingsbiologi ved 
normal udvikling og dysmorfologi. 

 
 
ST2 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Undervisningsopgaver. 
 

Godkendt kursus, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
 

5. Redegøre for basal biokemisk viden og ana-
lyse ved ”Inborn errors of metabolism”. 

 
P 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
Undervisningsopgaver. 
 

Godkendt kursus, 
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
 

6. Redegøre for principper for genetisk epide-
miologi og populationsgenetik. 

 
 
ST2  

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Undervisningsopgaver. 
 

Godkendt kursus, 
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 

7. Redegøre for anvendelse af genetiske labora-
torieteknikker: cytogenetiske og molekylær-
genetiske. 

 
 
ST1 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver, fx skriftlig 
vejledning til kliniske afdelinger 
 

Godkendt kursus,  
Bedømmelse af afholdt undervisning, 
Struktureret kollegial bedømmelse 
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8. Redegøre for somatisk cellegenetik (erhver-
vede afvigelser). 

ST2 

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
 

Godkendt kursus 
og  
Bedømmelse af afholdt undervisning 
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Genetisk udredning og risikovurdering: 
1. Optage anamnese herunder slægtsanamnese 

med optegnelse af stamtræ  
 
ST1 

 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Selvstudium 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser 
 

 
Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse, audit af ar-
bejdspraksis 
 
 

2. Skelne mellem arvegange ud fra nedarv-
ningsmønstre 

 
ST1 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og/eller 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis 
 
 

3. Selvstændigt  beregne risiko for forskellige 
individer i en familie 

 
 
 
 
 
 
 
ST1  

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis 
Godkendt kursus 
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4. Udføre selvstændigt risikoberegning ud fra 
empiriske data. 

 
 
 
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
 

Godkendt kursus  
Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis 
 

5. Selvstændigt indhente viden om genetiske 
sygdomme, faktorer og forhold ved søgning 
i litteratur og i databaser. 

 
 
 
ST1  

Selvstudium. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Litteraturopgaver. 
 

Godkendt kursus  
Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis 
 

6. Selvstændigt udføre syndromudredning og -
diagnostik. 

 
 
 
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis 
Godkendt kursus 
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Genetiske sygdommes og syndromers klinik: 
1. Ved veldefinerede hyppige syndromer og 

genetiske sygdomme redegøre for: ætiologi, 
diagnose, forløb, håndtering og prognose. 

 
ST1 
P 
ST2 

Selvstudium. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling (her pædiat-
ri). 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis. 
 

2. Beskrive og anvende indikatorer for normal 
og abnorm psykomotorisk udvikling i kli-
nisk diagnostik. 

 
 
P  

Selvstudium. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis  

3. Udføre klinisk udredning af de hyppigste 
syndromer og genetiske sygdomme. 

 
P  

Selvstudium. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). 
 

Struktureret observation i klinikken, struk-
tureret kollegial bedømmelse,  
Audit af arbejdspraksis  

4. Udføre tilsyn på og besvare forespørgsler fra  
kliniske afdelinger som led i disse afde-
lingers kliniske udredning og behandling. 

 
 
ST2 
 
 

Selvstudium. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling (pædiatri). 
 

Struktureret observation i klinikken Struk-
tureret kollegial bedømmelse 
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Ordination og tolkning af genetiske og non-genetiske undersøgelser: 
1. Planlægge udredningsprogram ved mistanke 

om genetisk sygdom. 
 
 
 
 
 
 
ST1 
P 

Selvstudium. 
og 
Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og/eller 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og/eller 
Vejledning og supervision af klinisk arbejde 
på kliniske afdelinger. 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Struktureret vejledersamtale 
og 
Audit af arbejdspraksis. 
 

2. Med udgangspunkt i resultatet fra anamne-
sen og den objektive undersøgelse at plan-
lægge supplerende undersøgelser, dels på 
probanden, dels på relevante familiemed-
lemmer. 

 
 
 
ST1 
P 

Selvstudium. 
og 
Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og/eller 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og/eller 
vejledning og supervision af  klinisk arbej-
de på kliniske afdelinger. 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
og/eller 
Audit af arbejdspraksis. 
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3. Redegøre for og anvende indikationer for 
genetisk diagnostik. 

 
 
ST1 
AA 
P 
ST2   

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
og 
Vejledning og supervision af i klinisk ar-
bejde på kliniske afdelinger. 

Godkendt kursus  
og 
Struktureret interview 
og 
Audit af arbejdspraksis 

4. I en konkret rådgivning ordinere relevante 
undersøgelser ved monogene sygdomme. 

 
ST1 
AA 
P 
ST2  

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Vejledning og supervision af klinisk arbejde 
på kliniske afdelinger. 
 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Audit af arbejdspraksis 

5. Redegøre for og anvende indikationerne for 
postnatal og prænatal cytogenetisk og mole-
kylærgenetisk diagnostik for proband og fa-
miliemedlemmer. 

ST1 
AA 

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
og/eller 
Struktureret interview 
og/eller 
Audit af arbejdspraksis. 
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6. Tolke cytogenetiske, molekylær-cytogene-
tiske og molekylære analysesvar for proband 
og familiemedlemmer herunder vurdere, 
hvilke supplerende metoder, der bør bringes 
i anvendelse ved uafklarede fund  

 
St1 
AA 
ST2 
 

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
 

7. Tolke resultater af prænatal risiko-vurdering 
og yde prænatal vejledning svarende hertil. 

 
 
 
AA 

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Afdelingsundervisning og – konferencer. 
 

Godkendt kursus 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
 

8. Informere patient og/eller familie om resul-
tat af den forudgående udredning og sikre 
forståelse. 

 
ST1 
ST2  

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
Og specialespecifikt kursus i kommunikati-
on, herunder 
Simulationsscenarier/rollespil. 
og/eller 
Videooptagelser af rådgivningssamtaler 
og/eller 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 
 

Godkendt kursus 
og/eller 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
og/eller 
Vurdering af videooptagelser. 
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9. Informere patienten og/eller familie om de 
medicinske, reproduktionsmæssige og socia-
le følger af tilstedeværelsen af en arvelig 
sygdom og sikre forståelse. 

 
ST1 
ST2  

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
Og specialespecifikt kursus i kommunikati-
on, herunder 
Simulationsscenarier/rollespil. 
og/eller 
Videooptagelser af rådgivningssamtaler 
og/eller 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 
 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
 
Vurdering af videooptagelser 

10. Rådgive ved de monogene sygdomme om 
mulige former for bærerdiagnostik såsom 
klinisk undersøgelse, direkte mutationsana-
lyse, haplo-typning, koblingsanalyse og me-
taboliske undersøgelser. 
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 
 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Godkendt kursus 
 

11. Varetage de specielle rådgivningsmæssige 
aspekter ved prædiktiv og præsymptomatisk 
diagnostik. 
 
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Godkendt kursus 
 

12. Rådgive forældre til børn med kromosom-
sygdomme. 
Patienter med kromosomsygdom. 
Personer, der er bærere af balanceret kromo-
somfejl. 
AA 
ST2 
 
 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Simulationsscenarier/rollespil. 
og/eller 
Videooptagelser af rådgivningssamtaler 
og/eller 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
 
Vurdering af videooptagelser 
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13. Yde prænatal genetisk vejledning før prøve-
tagning, herunder kunne redegøre for og in-
formere om muligheden for genetisk præim-
plantationsdiagnostik (PGD). 
 
 
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling  
og 
Afdelingskonferencer og -undervisning 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
 

14. Orientere om relevante patientforeninger og 
hjælpeordninger m.m.  
ST2 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 

Struktureret kollegial bedømmelse 
og/eller 
Audit af arbejdspraksis 

15. I samråd med probanden og de nærmeste, 
tilrettelægge den optimale strategi for videre 
formidling af informationer ud i familien, 
inkl. tilrettelæggelse af undersøgelses- og 
opfølgnings-programmer for andre familie-
medlemmer.  
ST1 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 

Struktureret tilbagemelding fra kliniske 
samarbejdspartnere inkl. almen praksis. 
og 
360-graders evaluering 
og 
Godkendt kursus 

16. På baggrund af diagnosen, iværksætte profy-
laktiske og/eller terapeutiske tiltag på patien-
ten og medlemmer af familien med relevant 
forøget risiko. 
 
 
 
 
ST1 

Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Afdelingskonferencer og – undervisning. 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Godkendt kursus 

 

Teknisk ekspert: 
1. Redegøre for principperne for celledyrkning og 

steril dyrkningsteknik. 
ST1 

 
Selvstudium. 
og 

 
Struktureret observation i laboratoriet. 
og 
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2. Redegøre for principperne for konventionel 
lysmikroskopi og for fluorescensmikroskopi. 
ST1 

3. Redegøre for principperne for båndfarvnings-
metoder. 
ST1 

4. Redegøre for principperne for de mest anvend-
te molekylære og molekylærcytogenetiske me-
toder  
ST1 

5. Redegøre for opsætning, dyrkning og høst af 
amniocytter og chorion villus prøver 
ST1 

6. Redegøre for opsætning, dyrkning og høst af  
lymfocytter og prøver fra hudbiopsi og abort-
væv.  
ST1 

7. Foretage en klassisk kromosomanalyse omfat-
tende kromosomtælling, analyse og karyotype-
ring. 
ST1 

8. Fortolke cytogenetiske, molekylær-cyto-
genetiske og molekylære resultater med den 
rette nomenklatur samt analyseresultatets klini-
ske betydning 
ST1. 

 
 
 
 
 

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk la-
boratoriearbejde. 

Audit (intern) af arbejdspraksis. 
og 
Vurdering af svarbeskrivelser. 
 
Kortsvar test vedrørende viden med re-
lation til genetisk laboratorieaktivitet. 
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9. Beskrive resultatet af en koblingsundersøgelse 
foretaget ved hjælp af polymorfe markører.  
ST1 
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5.2.2 KOMMUNIKATOR 
�

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet  Hoveduddannelse skal lægen kunne: 

1. Afdække og formulere med den rådsøgende det 
fælles grundlag for den genetiske udrednings- og 
rådgivningsproces. 
ST1 
 

2. Fremlægge relevant medicinsk information for 
den aktuelle rådgivning inkl. orientering vedr. 
graviditet generelt og fosterudvikling specielt. 
ST1 
 

3. Fremlægge genetisk og teknisk information med 
anvendelse af ikke-faglige termer overfor den/de 
rådsøgende og sikre forståelse. 
ST1  
 

4. Anvende forskellige interviewteknikker. 
ST1 
 

5. Interviewe den/de rådsøgende, så en præcis og 
tilstrækkelig familieanamnese bringes til veje. 
ST1 
 

Kurser, specialespecifikke. 
og 
Simulationsscenarier/rollespil. 
og/eller 
Videooptagelser af rådgivningssamtaler. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk 
rådgivning. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk klinisk 
arbejde på kliniske afdelinger. 

Godkendt kursus 
 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
 
Vurdering af videooptagelser. 
 
Patientvurderinger. 
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6. Gennemføre patient- og familiesamtaler i respekt 
for familiens væremåde og omgangsform under 
hensyntagen til potentielle styrker og svagheder 
hos de rådsøgende. 
ST1 
ST2 
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7. Fremlægge, diskutere og konkludere på en non-

direktiv måde. 
 
ST1 
ST2 

8. Mundtligt og skriftligt anvende regler om tavs-
hedspligt og informeret samtykke i forløbet af en 
genetisk familieudredning. 
ST1 
 

9. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået infor-
mation og givet rådgivning både i journalform 
og til brug for information af kolleger og i resu-
méform til den/de rådsøgende. 
ST1 
 

10. Formidle genetisk information til lægekolleger i 
andre specialer og til para-medicinsk personale. 
AA 
ST2 
 

11. Indgå i tværfaglig dialog med kliniske afdelinger 
ved anvendelse af disse afdelingers vanlige 
sprogbrug. 
AA 
P 
ST2 
 

Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk arbejde på klinisk afdeling  
og 
Vejledning og supervision af praktisk kli-
nisk genetisk arbejde  
og 
Tildeling af specifikke opgaver 

Struktureret kollegial bedømmelse 
 
Bedømmelse af specifikke opgaver 
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12. Planlægge, organisere og udføre initiativer til in-
formation af bredere og ikke-professionelle 
grupper vedr. genetiske forhold og emner. 
AA 
ST2 
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5.2.3 SAMARBEJDER 
 

 
Kompetencekrav - Mål 
 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
 1. Udvikle tværfaglige relationer til de afdelinger, der henvi-

ser patienter til genetisk rådgivning og til de laboratorier 
på afdelingen, der udfører de relevante laboratorieunder-
søgelser. 
ST1 
ST2 

2. Udvikle tværfaglige relationer til de afdelinger, der sam-
arbejdes med, til de videnskabelige medarbejdere på afde-
lingen og til afdelingens laboratorier for herigennem at op-
timere varetagelsen af videnskabelige, uddannelsesmæssi-
ge og administrative opgaver. 

ST1 
ST2 
3. Fastlægge undersøgelsesforløb for patienter, der henvises 

til genetisk rådgivning i samarbejde med andre involvere-
de afdelinger og med afdelingens laboratorier. 

ST1 
AA 
4. Planlægge udrednings- og kontrolprogram for anlægsbæ-

rere og mulige anlægsbærere for arvelige sygdomme i 
samarbejde med relevante kliniske afdelinger. 

ST2 
AA 

 
Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk genetisk arbejde  
og 
Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk arbejde på klinisk afdeling 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Udarbejdelse af skriftligt materiale. 

 
Struktureret kollegial bedømmelse. 
og/eller 
Audit af arbejdspraksis. 
og 
Godkendelse af kursus 
og 
Bedømmelse af tildelte opgaver 
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5. Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer og konfe-
rencer med samarbejdende afdelinger for herigennem at 
bidrage til at øge det faglige niveau. 

ST1 
AA 
ST2 
6. Formidle, hvordan klinisk genetik påvirker patientbehand-

ling, forskning og uddannelsesmæssige aktiviteter lokalt, 
regionalt og nationalt. 

ST2 
7. Samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere samt 

med samarbejdende afdelinger i løsning af konflikter, give 
feedback og hvor det er hensigtsmæssigt kunne indtage en 
lederrolle. 

ST2 

Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk genetisk arbejde 
og 
Tildeling af specifikke opgaver 

Struktureret kollegial bedømmelse 
og 
Bedømmelse af tildelte opgaver 
 

5.2.4 LEDER/ADMINISTRATOR 
 

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi  

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
1. Fungere effektivt i sundhedsorganisationer, lige fra indi-

viduel praksis til organisationer på lokalt, regionalt og na-
tionalt niveau. 
ST1 
AA 
ST2 

 
Kurser, inkl. specialespecifikke. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver. 
og 
Udarbejdelse af skriftligt materiale. 

Godkendt kursus  
og 
Audit af arbejdspraksis. 
og 
Vurdering af udførte opgaver og 
projekter. 
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2. Indgå i et effektivt samarbejde i et team eller partnerskab, 
hvad enten det er som teamleder eller teammedlem. 

ST1 
AA 
ST2 
3. Udnytte og prioritere ressourcer i samarbejdet mellem 

primær - og sekundærsektoren – eventuelt sammen med 
andre behandlende afdelinger. 

ST2 
4. Udnytte og prioritere ressourcer i forhold til pati-

entvaretagelse, arbejdsmiljø, uddannelse, forskning og 
eksterne aktiviteter. 

ST2 
5. Varetage arbejdstilrettelæggelse og udforme instruks for 

arbejdsopgaver i afdelingen. 
ST2 
6. Planlægge og evaluere undersøgelses- og behand-

lingsprogrammer samt patientforløb ved komplicerede ar-
velige tilstande. 

ST2 
7. Deltage i planlægning, budgettering og evaluering af un-

dersøgelses- og screenings-programmer. 
ST2  
8. Forestå ledelsen af et tværfagligt samarbejde vedrørende 

en patient eller en problemstilling, hvor de enkelte team-
medlemmers ressourcer udnyttes bedst muligt, og hvor 
hvert enkelt medlem respekteres. 

ST2 

og 
Forskningstræning. 
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5.2.5 SUNDHEDSFREMMER 
 

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
1. Rådgive om og udøve sundhedsfremmende tiltag til gavn 

for den enkelte patient og i samfundet ud fra evidensbase-
ret viden om genetiske risikofaktorer, effekt og forebyg-
gelse   

ST2 
2. Opdage og reagere på forhold, hvor rådgivning og oplys-

ning om genetiske forhold er påkrævet. 
AA 
ST2 
3. Anvende metoder til at lokalisere lokale, regionale eller 

nationale ressourcegrupper/patientforeninger og kunne 
omsætte kontakt til og fra disse. 
ST1 
AA 
ST2 

4. Anvende forebyggelsesstrategier ved genetiske sygdomme 
og medfødte misdannelser. 

AA 
ST2 

Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Tildeling af specifikke opgaver. 
og 
Afdelingsundervisning og -konferencer. 
 
 

Godkendt kursus 
og 
Audit af arbejdspraksis. 
og 
Vurdering af udførte opgaver og 
projekter. 
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5. Anvende registre over genetiske sygdomsenheder ved 
håndtering af patient/familie og i et samfundsperspektiv. 

ST1 
AA 
ST2 
6. Anvende registeroplysninger ved vurdering af muligheder 

for forebyggelse af genetiske sygdomme. 
ST1 
AA 
ST2 
7. Samarbejde med de videnskabelige selskaber og andre 

foreninger eller myndigheder om at identificere og rådgi-
ve aktuelle risikogrupper om den betydende genetiske 
baggrund og anvende den tilgængelige viden om forebyg-
gelse i disse grupper. 

ST2 
8. Henvise til og samarbejde med sociale myndigheder og 

institutioner ud fra gældende lovgivning. 
AA 
ST2 

Tildeling af specifikke opgaver 
 
 
 

Bedømmelse af tildelte opgaver 
 
 
 
 
 
 
 

�

 

5.2.6 AKADEMIKER 
 
 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
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1. Klinisk: 
Opstille en klinisk problemstilling. 
Erkende og påvise manglende viden omkring det klini-
ske spørgsmål. 
Udarbejde en plan for udfyldelse af videnshuller: littera-
tursøgning, database-søgning, konsultationer med kol-
leger i et nationalt og internationalt netværk.  
Arbejde på at udvikle systemer til nedfældning af in-
formationer om dette nationale og internationale net-
værk. 
Finde, på basis af indhentede informationer, løsninger 
på de kliniske problemstillinger. 
Implementere løsningerne og efterfølgende evaluere 
løsningerne i lyset af de opnåede resultater. 
 
ST1 
AA 
ST2 
 

Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Videnskabelige projekter = forsknings-
træning. 
og 
Undervisningsopgaver. 

Godkendt kursus  
og 
Vurdering af udførte opga-
ver/projekter. 
og 
Vurdering af afholdt undervis-
ning. 
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2. Videnskabeligt: 
Formulere et videnskabeligt spørgsmål. 
Udarbejde en plan til at besvare det videnskabelige 
spørgsmål.  
Redegøre for det videnskabsetisk komite system og 
principperne i ansøgninger hertil. Involvere hensigts-
mæssig litteratursøgning, identificering af supplerende 
undersøgelser, involvering af relevante ekspertise. 
Gennemføre undersøgelsen efter forslaget. 
Præsentere, forsvare og udbrede resultaterne af under-
søgelsen. 
Identificere områder for fremtidige undersøgelser, som 
udspringer af resultaterne. 
 
ST1 
ST2 

3. Pædagogik: 
På basalt niveau redegøre for, være motiveret til og 
kunne anvende principper for voksenlæring i forbindel-
se med sig selv og andre. 
Udvise forståelse for foretrukne lærings-metoder hos 
studerende, yngre læger og andre kolleger. 
 
ST2 

Tildeling af specifikke opgaver 
 

Bedømmelse af specifikke opga-
ver 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
�
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5.2.7 PROFESSIONEL 
 
 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

 
Efter afsluttet  Hoveduddannelse skal lægen kunne: 
1. Disciplinbaserede mål: 

Udvise den holdning, bl.a. præget af venlighed, forstå-
else og empati, som anses for afgørende for klinisk ge-
netik.  
 
Anvende hensigtsmæssige strategier for at opretholde 
og udvikle faglig kompetence. 
 
Kontinuerligt evaluere egne evner, viden og færdighe-
der og være vidende om egne faglige begrænsninger. 
ST1 
AA 
P 
ST2 

2. Mål relateret til personlig/faglig grænseflade: 
Omhyggeligt tilstræbe en balance imellem de personli-
ge og faglige roller og ansvar samt være i stand til at 
kunne identificere samt vise forskellige veje til løsning 
af konflikter og dårligt arbejdsmiljø 
ST2 

Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk genetisk arbejde  
og 
Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk arbejde på kliniske afdelinger. 
og 
Kurser, inkl. specialespecifikke kurser. 
og 
Afdelingsundervisning og - konferen-
cer. 
 

Struktureret kollegial bedømmel-
se. 
og 
Audit af arbejdspraksis (in-
tern/ekstern). 
og 
Godkendt kursus 

3. Mål relateret til etik og faglige foreninger: 
Anvende det faglige, lovgivningsmæssige og etiske ko-
deks, som læger er bundet af. 
 

Selvstudium  
og  
Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk arbejde på kliniske afdelinger  

Struktureret kollegial bedømmel-
se 
Video, 
Patienttilfredshedsundersøgelse 
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Herunder være bevidst om de særlige forhold for kli-
nisk genetik. 
Erkende, analysere og formulere forslag til at løse eti-
ske spørgsmål i den daglige klinik, såsom fortælling af 
sandheden, indhentning af samtykke, tavshedspligt, in-
teressekonflikter, ressourceallokering, videnskabsetik 
m.m. 
Redegøre for og være i stand til at anvende relevante 
administrative regler og love i sundhedssystemet med 
henblik på retningslinjer for egen arbejdspraksis. 

 
Have kendskab til Datatilsynets regler om opbevaring 
af prøver.  
 

Erkende, analysere og angive, hvordan man forholder sig 
ved uprofessionel adfærd i klinisk arbejde, herunder overve-
je lokale og regionale forordninger. 
�
�>��
A�
&&�
�>��

og 
Vejledning og supervision af praktisk 
klinisk genetisk arbejde 
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Bilag 5 Specialespecifikke kurser (aktuelle tidsterminer 
(hentes på ansættelsestidspunktet fra selskabets hjemme-
side og vedlægges) 
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Bilag 6 Plan for introduktionsperiode 
�
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