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Indledning  

Specialet klinisk mikrobiologi er et tværgående, klinisk orienteret laboratoriespeciale, der betjener 

sygehusafdelinger og den primære sundhedstjeneste med undersøgelse af prøver fra patienter og 

deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter. 

Specialet yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, 

antimikrobiel kemoterapi, infektionsprofylakse og infektionshygiejne inden for sygehussektoren og 

i den primære sundhedstjeneste samt foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme. 

Specialet indgår i samfundets overvågning og beredskab over for infektionssygdomme og biologisk 

terrorisme og indtager en central plads i det infektionsprofylaktiske arbejde i den primære og 

sekundære sundhedssektor. 

Klinisk mikrobiologi beskæftiger sig med den dynamiske interaktion mellem vært og 

mikroorganisme, og derfor er den laboratoriemæssige virksomhed afhængig af løbende 

informationer om infektionernes forløb. Kendskab til eksposition, patogenese og den enkelte 

patients kliniske tilstand og behandling er afgørende forudsætninger for at udføre relevante 

mikrobiologiske laboratorieundersøgelser og yde fyldestgørende rådgivning. 

Mikrobiologiske laboratorieundersøgelser omfatter 1) påvisning, identifikation og karakterisering af 

mikrobielle agens, 2) påvisning af smitteveje og smittekilder, 3) kvantitering af sygdomsspecifikke 

værtsreaktioner og 4) værtsspecifikke risikofaktorer for infektion. 

Det daglige arbejde foretages i tæt kontakt med de kliniske specialer, inklusive primærsektoren. Der 

lægges vægt på opsøgende rådgivning og udadgående funktioner i form af konferencer med andre 

lægelige specialer, tilsyn af patienter, telefonisk rådgivning og efteruddannelse af 

sundhedspersonale. Dette sker med henblik på optimal udnyttelse af specialets ressourcer og til 

fremme af evidensbaseret forebyggelse og behandling af infektionssygdomme. 

Den faglige profil for klinisk mikrobiologi kan læses her: 

www.dskm.dk/pdf/uddannelse/Faglig%20profil%20klinisk%20mikrobiologi%2026_09_09.pdf. 
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Præsentation af uddannelsesforløbet 

Region Nord opslår hvert år 2 hoveduddannelsesstillinger i klinisk mikrobiologi. 

Hoveduddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under en 48 måneders ansættelse ved to 

kliniske mikrobiologiske afdelinger i Region Nord i et af de 8 forløb med følgende kadance: 

 

Forløb Afdeling år 1+2 Afdeling år 3 Afdeling år 4 Kadence med start 1. marts 

Ålborg-Skejby Ålborg Skejby Ålborg 2012 

Skejby-Ålborg Skejby Ålborg Skejby 2012 

Viborg-Ålborg Viborg Ålborg Viborg 2013 

Ålborg-Viborg Ålborg Viborg Ålborg 2013 

Herning-Skejby Herning Skejby Herning 2014 

Skejby-Herning Skejby Herning Skejby 2014 

Ålborg-Skejby Ålborg Skejby Ålborg 2015 

Skejby-Ålborg Skejby Ålborg Skejby 2015 

Ålborg-Skejby Ålborg Skejby Ålborg 2016 

Skejby-Ålborg Skejby Ålborg Skejby 2016 

 

Målet med ansættelsen er at uddanne den uddannelsessøgende til speciallæge i specialet klinisk 

mikrobiologi. Den uddannelsessøgende skal under sin ansættelse gennemgå et specielt tilrettelagt 

uddannelsesprogram ud fra specialets målbeskrivelse og dokumentere sine færdigheder indenfor 

kompetencerne: medicinsk ekspert, kommunikator/samarbejder, leder/administrator, 

sundhedsfremmer, akademiker, professionel. 

Det overordnede formål med uddannelsen er at "klæde" den uddannelsessøgende på til at kunne 

give en lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, antimikrobiel 

kemoterapi, infektionsprofylakse og infektionshygiejne inden for sygehussektoren og i den primære 

sundhedstjeneste samt foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme. 

Den uddannelsessøgende skal under sin uddannelse opnå en bred og grundig viden for derved at 

kunne dokumentere de praktiske og teoretiske kompetencer som forventes af en kommende 

speciallæge i klinisk mikrobiologi.  
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Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi (april 2010) findes her: 

www.sst.dk/~/media/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbe

skrivelser/klinisk_mikrobio_2010.ashx 

 

 

 
Præsentation af ansættelsesstederne: 

Aalborg: 

www.aalborgsygehus.rn.dk/Afdelinger/KraeftOgDiagnostikcenter/Afdelinger/Klinisk+Mikrobiologisk/ 

Skejby: www.skejby.dk/afdelinger/klinisk+mikrobiologisk+afdeling 

Herning: www.vest.rm.dk/afdelinger/klinisk+mikrobiologisk+afdeling 

Viborg: Mikrobiologisk afdeling på Viborg Sygehus 

 

Uddannelsesmæssige opgaver  

De uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesstillingerne bruger i de første 2 år ca. halvdelen af 

dagsarbejdstiden i KMA til kliniske lægelige opgaver inkl. vagter og ca. halvdelen af tiden til 

praktisk og teoretisk træning efter individuelt udarbejdet uddannelsesprogram. Den tidsmæssige 

fordeling af opgaverne vil blive vurderet og evalueret løbende under hensyntagen til opgaverne i 

uddannelsesprogrammet.  

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 i afdelingen.  

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 (Bilag A-E): 

www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx  

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 
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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. 

 
Præsentation af kompetenceudvikling 

Introduktionsperiode tager som udgangspunkt, at reservelægen har forhåndskendskab til 

laboratoriearbejdet, således at der fokuseres på afdelingens funktioner og geografi, og at 

reservelægen skal kunne indgå i et teamwork med andre personalegrupper. Sigtet er derfor at gøre 

reservelægen fortrolig med afdelingens opgaver og med bioanalytikernes og sekretærernes arbejde. 

Reservelægen uddannes i tjeklistens punkter for deltagelse i afdelingens vagtordning under 

vejledning af bioanalytiker og speciallæge, og der gives introduktion til afdelingens 

antibiotikapolitik og særlige behandlingsinstrukser.  

Introduktionsperioden skal bibringe den uddannelsessøgende følgende kompetencer:  

- have grundigt kendskab til prøvernes gang i laboratoriet og demonstreret rutine i grundlæggende 

procedurer som præparatfremstilling, farvning og mikroskopi.  

- kunne anvende afdelingens laboratorieinformationssystem som grundlag for rådgivning og kunne 

godkende et svar.  

- have kendskab til afdelingens antibiotikapolitik og principper for rådgivning om diagnostik og 

behandling af hyppige akutte infektionssygdomme som bakteriel meningitis, bakteriæmi, 

urinvejsinfektioner og pneumoni.  

- Have kendskab til afdelingens infektionshygiejniske politikker, specielt omkring afdelingens 

politik omkring multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE etc.)  

 
Med de kompetencer, som erhverves og dokumenteres i introduktionsperioden, kan den 

hoveduddannelsenslægen med fornøden supervision varetage de lægelige arbejdsopgaver, herunder 

telefonisk rådgivning og vagtfunktion som speciallæge i afdelingens rutinefunktioner  

 
Kompetencemål for hoveduddannelsen  

Logbogen (tidligere checklisten) til brug i hoveduddannelsen i klinisk mikrobiologi kan downloades 

fra dette link: www.dskm.dk/pdf/uddannelse/Logbog%20hovedudd%20okt%202010.pdf. Der gøres 

evaluering af uddannelsesforløbet ved løbende evalueringssamtaler. De enkelte punkter attesteres 

enten af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af hovedvejlederen.  
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Kurser og møder  

Der indgår syv specialespecifikke kurser fordelt over uddannelsesperiodens 4 år, arrangeret af 

DSKMs uddannelsesvalg: www.dskm.dk/side/uddannelse.html samt 2 tværfaglige kurser i vejledning 

samt i ledelse og administration og samarbejde, arrangeret af det regionale videreuddannelsesråd 

www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser.  

 

Læringsstrategi. Valg af metoder til brug for den uddannelsessøgendes læring 

I den ny speciallægeuddannelse ligger fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af  

komplekse kompetencer i klinisk-paraklinisk virksomhed, og ikke på undervisning. Den  

pædagogiske opgave bliver således at tilrettelægge et optimalt læringsmiljø i afdelingen for de  

uddannelsessøgende, hvilket ikke kun kræver pædagogisk tænkning men også ledelse,  

organisation og administration. Formålet med dette er at optimere den enkeltes læring af alle  

målbeskrivelsens kompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejleder og  

daglige kliniske vejledere har ansvaret for dette og ansvaret for, at uddannelsen bliver  

gennemført med den krævede kvalitet. 

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi angiver en række 

læringsmetoder til anvendelse i uddannelsen. Det skal specielt pointeres, at mesterlære indtager en 

central stilling inden for klinisk mikrobiologi – det gælder både opgaver i relation til laboratoriet 

som klinisk rådgivning. Deltagelse i den klinisk mikrobiologiske afdelings funktion inden for og 

uden for dagarbejdstiden (vagtberedskab) tillægges stor uddannelsesmæssig værdi og er vigtige for 

opnåelsen af de beskrevne kompetencer.  

 

Følgende metoder anvendes i hoveduddannelsen: 

Praktiske læringsstrategier  

Laboratorie praksis: Praktisk arbejde med henblik på opnåelse af erfaring og praktiske færdigheder 

(efter mesterlæreprincippet, under supervision og selvstændigt).  

Laboratorie kursus: Færdighedskurser/laboratoriekurser med karakter af systematisk undervisning.  

Klinisk praksis Deltagelse i interne og kliniske konferencer, varetagelse af tilsyn.  

 

Teoretiske læringsstrategier  

Teori: Teoretisk undervisning omfattende dialog- og problembaseret læring, så vidt muligt 

aktiverende undervisning i grupper.  
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Projekt: Projekter, forskning ("evidensskabende aktivitet")  

Evidens. Litteraturopgaver ("videnssøgende aktivetet med henblik på uddragning af evidens")  

Dokumentation: Udarbejdelse af skriftligt materiale (instrukser, rapporter, referenceprogrammer, 

m.v.)  

Undervisning af andre ("vidensformidling")  

Studiebesøg: Besøg eller møder med et defineret formål på en afdeling, institution eller institut.  

Selvstudium: Selvstændig videnstilegnelse ud fra fagets grundbøger og anden relevant litteratur 

efter aftale med vejleder.  

 
 
Evalueringsstrategi. Valg af metoder til evaluering af den uddannelsessøgende  

Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi angiver en række 

evalueringsmetoder til anvendelse i uddannelsen. Følgende metoder anvendes i hoveduddannelsen: 

Vejledersamtale: Dialog mellem den uddannelsessøgende og vejlederen indenfor et afgrænset 

fagområde.  

Funktionsvurdering: Observation af færdigheder og adfærd: struktureret kollegial bedømmelse af, 

hvordan den uddannelsessøgende begår sig i laboratoriet og i relation til specialets udadrettede 

aktiviteter (f.eks. ved superviseret rådgivning af bioanalytikere med komplicerede problemstillinger 

i laboratoriet, eller ved gennemgang af vagtprotokol/laboratoriejournalnotater).  

Porteføljeevaluering: Evaluering af porteføljens optegnelser.  

Rapportevaluering: Vurderet af udarbejdet skriftligt (elektronisk) materiale (f.eks. opgaver eller 

powerpoint-præsentationer) eller mundtlig fremlæggelse på tilsvarende niveau.  

360-graders-evaluering: Er en (web-baseret) evaluering der bliver udført af flere sundhedsfaglige 

medarbejdere, og mod i forvejen opstillede kriterier for at evaluere de "bløde kompetencer".  

 
 
Evaluering af den lægelige videreuddannelse  

Evaluering ved samtaler: Evaluering af uddannelsesprogram og uddannelsesplan gennemføres ud 

fra retningslinjer beskrevet i ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse” 

”www.sst.dk/publ/publ1998/LaegersVidereudd/videreuddannelse.pdf”. 

Den følger nedenstående plan:  
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Introduktionssamtale inden for de første 14 dages ansættelse mellem den uddannelsessøgende, 

vejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende information om specialet, dets 

opgaver og opbygning. Gennemgang af uddannelsesprogram og af den uddannelsessøgendes 

opgaver. Samtale om afdelingens og den uddannelsessøgendes gensidige forventninger, herunder 

vedkommendes ressourcer i forhold til afdelingen. Fastlæggelse af individuel uddannelsesplan.  

Efter 6 måneder justeringssamtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen mhp. vurdering af 

kompetenceniveau og justering af uddannelsesplanen. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan om 

ønsket af en eller begge parter medvirke. Hvis vejlederen under uddannelsesforløbet skønner det 

ønskeligt, kan indlægges flere evalueringssamtaler, fx efter 3 mdr. 

Ved afslutningen af hoveduddannelsen afholdes samtale mellem den uddannelsessøgende, 

vejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge, indeholdende evaluering af den 

uddannelsessøgende, af uddannelsesprocessen og af afdelingens uddannelsestilbud. I forbindelse 

med de vejledersamtaler (introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale) gennemgåes den 

individuelle uddannelsesplan og justeres. Logbogen gennemgåes mhp erhvervede kompetencer. 

Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement skal attesteres af den 

uddannelsesansvarlige læge (vejleder) i logbogen med dato og læselig underskrift ud for hver enkelt 

kompetence. Der skal afsluttes med stempel/afdelingens stempel og den uddannelsesansvarlige 

overlæges, alternativt den ledende overlæges, læselig underskrift. 

Stempel og læselig underskrift skal sættes nederst på siden. 

Når uddannelsesforløbet er forløbet tilfredsstillende udfyldes efter slutsamtalen attestation for 

tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, der tjener som dokumentation ved senere ansøgning 

om speciallægeautorisation. 

Både den uddannelsestagende læge og den formelle vejleder underskriver CS-bilaget som udtryk 

for, at begge godkender uddannelsen i den pågældende afdeling.  

 

 

Forskningstræning  

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. 

Forskningstræningsmodulet udgør 20 dage, fordelt på 10 dage til teoretiske kurser og 10 dage til 

praktisk virksomhed. Den individuelle læringskontrakt om forskningstræning indgås inden for 1½ 
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år efter påbegyndelse af hoveduddannelsen, og skal være afsluttet senest ½ år før afsluttet 

hoveduddannelse.  

Detaljerne omkring forskningstræningsmodulet i Region Nord kan ses her: www.videreuddannelsen-

nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/Lægelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstræning/lægefaglig

%20indstilling/godkendt%20-%20klinisk%20mikrobiologi%2005.05.06.pdf. 

 
 
Inspektorordningen: www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  

Et væsentligt element i evalueringen af den lægelige videreuddannelse er Inspektorordningen. Som 

udgangspunkt modtager alle afdelinger, der varetager lægelig videreuddannelse, besøg af to 

inspektorer med 4-årige intervaller.  

Forud for et inspektorbesøg udfærdiger afdelingen et struktureret selvevalueringsskema 

omhandlende kvantitative og kvalitative data vedrørende afdelingens uddannelsesmæssige opgaver. 

På baggrund af denne selvevalueringsrapport gennemfører inspektorerne semistrukturerede 

interview med sygehusledelse, afdelingsledelse, den uddannelsesansvarlige overlæge, øvrige 

speciallæger, uddannelsessøgende læger og andre relevante personalegrupper. Til hvert besøg er 

afsat tre dage, heraf én dag til selve besøget.  

Interviewene danner baggrund for en inspektorrapport samt et aftaleskema med konkrete forslag til 

kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse i den enkelte afdeling. Såvel rapport som 

aftaleskema underskrives af afdelingen og inspektorerne og indsendes til Sundhedsstyrelsen. Der 

gennemføres et genbesøg et år efter det første besøg, hvor der overvejende er fokus på de 

indsatsområder, der er aftalt ved første besøg.  

 
 
Evaluering af uddannelsesstederne i den lægelige videreuddannelse (evaluer.dk)  

Fra 1. maj 2009 offentliggjorde Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering 

af uddannelsesstederne: www.evaluer.dk/ 

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 afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får 

en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen. 



Uddannelsesprgram for hoveduddannelseslæger i klini sk mikrobiologi i Region Nord 

Emne Rolle 
Nr. 

Kompetence 
Konkretisering af mål 

Forslag til 
lærings-
strategi 

Evaluerings
strategi 

Forslag til placering, 
år 

Mål Nr. 1 2 3 4 

 

1

Laboratoriefærdigheder 

G
en

er
el

le
 la

bo
ra

to
rie

fæ
rd

ig
he

de
r 

1 Kunne anvende et 
mikroskop 

1 Foretage indstilling af et lysmikroskop efter Köhlers 
princip 

Teori, lab-
praksis 

Funktions-
evaluering 

+      

2 Redegøre for artefakter og deres mulige årsager +      

3 Vurdere sensitiviteten af mikroskopi sammenlignet 
med andre metoder +      

1 Udså prøver til 
dyrkning samt 
aflæse og tolke 
dyrknings-
resultater 

4 Kende til bakteriers og svampes vækstkrav (pO2, 
pCO2, temperatur) samt vækstfaktorer og inhibitorer 

Teori, lab-
kursus, lab- 
praksis 

Funktions og 
portefølje-
evaluering, 
vagtprotokol 

+ +     

5 Kende til dyrkning af virus i cellekulturer samt 
cytopatogen effekt + +     

6 Arbejde med og kende principper for selektive og 
differentierende medier + +     

7 Udså prøvekategorier på relevante medier, herunder 
med kvantitativ teknik + +     

8 Tolke resultater opnået med automatiserede 
dyrkningssystemer + +     

9 Vurdere mikrobielle fund med henblik på klinisk 
relevans 

+ +     

10 Kunne lave en renkultur + +     

P
rø

ve
ta

gn
in

g,
 tr

an
sp

or
t 

1, 2 Give instruktion 
om 
prøvetagnings-
teknik, transport, 
opbevaring af de 
forskellige 
mikroorganismer 
samt visitere 
prøver til 
reference-
laboratorie 

11 Angive metoder til opnåelse af repræsentativt brugbart 
prøvemateriale til bakteriologisk, mykologisk, 
parasitologisk og virologisk diagnostik 

Teori, 
selvstudium, 
lab-praksis 

+      

12 Rådgive om egnede transportmedier samt 
hensigtsmæssig prøveforsendelse og -opbevaring 

+      

13 Vurdere modtaget prøvemateriale og give rekvirenten 
relevant feed-back 

+      

14 Have kendskab til diagnostik som varetages af 
special-/ referencelaboratorier og kunne visitere 
prøver i overensstemmelse hermed + +     

Id
en

tif
ik

a
tio

n 
af

 
m

ik
ro

-
or

ga
ni

sm
er

 

1 Klassificere 
mikroorganismer. 

15 Kende principper for navngivning af mikro-
organismer og taksonomiens grundbegreber 

Teori, 
selvstudium 

Vejleder-
samtale 

+ +     

16 Kende til typestammer og internationale 
stammekollektioner (ATCC m.fl.). 

+      



Uddannelsesprgram for hoveduddannelseslæger i klini sk mikrobiologi i Region Nord 

Emne Rolle 
Nr. 

Kompetence 
Konkretisering af mål 

Forslag til 
lærings-
strategi 

Evaluerings
strategi 

Forslag til placering, 
år 

Mål Nr. 1 2 3 4 

 

2

1 Påvise 
(identificere) 
mikroorganismer.  

17 Påvise mikroorganismer (bilag 2) ved konventionelle 
(fænotypiske), automatiserede, genotypiske og 
immunologiske metoder 

Teori, 
selvstudium, 
lab-kursus, 
lab-praksis 

Funktions-, 
portefølje- og 
rapport-
evaluering 

+ +     

1 Redegøre for 
immunologiske 
metoder. 

18 Kende immunologiske metoders fejlkilder og 
begrænsninger + +     

19 Vurdere behov for konfirmatoriske tests + +     

1 Kende til typning 
af 
mikroorganismer. 

20 Kende til de almindeligste metoder til typning af 
mikroorganismer 

Portefølje - 
og rapport-
evaluering 

+ +     

K
om

m
un

i-
ka

tio
n 

1, 2, 3 Samarbejde med 
og formidle viden 
til laboratorie-
personale. 

21 Udarbejde instrukser for arbejdet i det klinisk 
mikrobiologiske laboratorium i samarbejde med 
kolleger og bioanalytikere 

Klin-praksis, 
udarbejde 
instruks 

Funktions-, 
portefølje- og 
rapport-
evaluering 

    + + 

22 Supervisere arbejdet i det klinisk mikrobiologiske 
laboratorium     + + 

   
   

   
   

   
   

A
nt

im
ik

ro
bi

el
 k

em
ot

er
ap

i 

1 Have generelt 
kendskab til 
antimikrobielle 
kemoterapeutika. 

23 Kende de almindeligste klinisk relevante 
antimikrobielle kemoterapeutika (herunder antivirale) 

Kursus, teori, 
selvstudium, 
lab-praksis 

Funktions-, 
portefølje- og 
rapport-
evaluering, 
projekt 

+  + +  

24 Kende deres klassifikation og kliniske anvendelse ud 
fra virkningsmekanisme, interaktioner, bivirkninger 
(herunder allergi), toksicitet og farmakokinetiske, -
dynamiske og -genetiske faktorer 

+  + +  

1 Udføre 
resistensbe-
stemmelse af 
mikroorganismer 
og anvende 
resultatet. 

25 Udføre og tolke primær og sekundær resistens samt 
MIC-bestemmelse + +     

26 Anvende epidemiologiske og kliniske brydepunkter + +     

27 Kende klinisk relevante naturlige og erhvervede 
resistensmekanismer for de hyppigst forekommende 
bakterier, virus og svampe 

+ +     

28 Vurdere risiko for resistens og på den baggrund 
optimere valget af antimikrobiel kemoterapi og 
behandlingslængde 

+ +     

29 Kende til antiviral resistensbestemmelse og henvise til 
referencelaboratorier, som udfører denne + +     

1 Overvåge 
resistensudvikling 
og 
smittespredning 

30 Observere resistensudvikling og handle på mistanke 
om spredning af resistente mikroorganismer 

  + +   

31 Kende til faktorer af betydning for optræden af 
nosokomielle sygehusinfektioner, herunder forbrug af 
antimikrobielle kemoterapeutika 

  + +   
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Emne Rolle 
Nr. 

Kompetence 
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år 

Mål Nr. 1 2 3 4 

 

3

La
bo

ra
to

rie
si

kk
er

he
d 

1, 4 Kendskab til 
laboratorie-
sikkerhed 

32 Finde viden om arbejdsmiljølovgivning og de 
relevante vejledninger og bekendtgørelser fra 
Arbejdstilsynet 

Teori, lab-
kursus, lab- 
praksis 

Funktions-, 
portefølje- og 
rapport-
evaluering 

+ +      

33 Kende til klassifikation af biologiske agens i 
risikogruppe 1, 2, 3, og 4 samt erhverve sig opdateret 
viden herom 

+       

34 Opstille minimale kriterier for genkendelse af de 
mikroorganismer, som udgør en særlig risiko for 
laboratoriesmitte 

+       

35 Finde viden om evt. profylaktisk behandling ved 
eksponering af personale for disse mikroorganismer + + +   

36 Anvende sikkerhedsforskrifter i det kliniske 
mikrobiologiske laboratorium +       

B
io

in
fo

rm
at

ik
, m

ol
ek

yl
æ

rb
io

lo
gi

sk
 

di
ag

no
st

ik
 

1, 2 Anvende 
molekylær-
biologiske 
metoder i 
samarbejde med 
molekylærbiolog 

37 Deltage i anvendelse, vedligeholdelse og udvikling af 
molekylærbiologiske analyser i samarbejde med 
relevante medarbejdere 

Kursus, lab-
praksis 

Funktions-, 
rapport-
evaluering 

    + + 

38 Kende til DNA sekventering og søgning efter 
sekvenser på internettet samt kende til 
parvis/”multiple alignment” 

    + + 

39 Kende til identifikation af genogrupper ved hjælp af 
fylogenetisk rekonstruktion     + + 

40 Kende til konserverede regioner egnede til PCR samt 
udvælgelse af primere     + + 

1 Evaluere 
molekylær-
biologiske 
metoder til klinisk 
mikrobiologi 

41 Vurdere diagnostisk sensitivitet, specificitet og 
fejlkilder ved molekylærbiologiske metoder     + + 

42 Vurdere typningsmetoders egnethed mhp. typbarhed, 
reproducerbarhed, stabilitet ressourcekrav (økonomi, 
personale) og diskriminatorisk evne 

    + + 

Klinisk erfaring 

K
lin

is
k 

er
fa

rin
g 

1, 2 I samarbejde med 
kliniker udrede 
infektionssygdom  

43 Kende til kliniske sygdomsbilleder (bilag 1) og 
fastlægge diagnostiske undersøgelsespro-grammer for 
den enkelte patient i samarbejde med personale i 
kliniske afdelinger 

Klin-praksis, 
udarbejde 
instruks, 
konference-
simulation 

Funktions-, 
portefølje-, 
rapport-
evaluering, 
vagtprotokol 

+   +  +  

44 Tolke mikrobiologiske fund fra luft- og urin-veje, 
fæces, podninger, væv, væsker fra sterile områder og 
blod sammen med kliniske observationer og 
parakliniske fund  

+ +   
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4

45 Vurdere instrukser for diagnostiske 
undersøgelsesprogrammer i samarbejde med 
personale i kliniske afdelinger 

    + + 

46 Formidle resultatet af mikrobiologiske undersøgelser, 
så den behandlende læge kan tolke det korrekt i lyset 
af øvrige fund hos patienten og forstår dets 
konsekvenser 

    + + 

47 Samarbejde med og henvise til kolleger udenfor 
specialet     + + 

1, 2, 4, 
5 

Rådgive om 
klinisk brug af 
antimikrobielle 
midler og 
vaccination 

48 Instituere behandling med antibakterielle, antivirale, 
antimykotiske og antiparasitære kemoterapeutika ud 
fra mikrobiel ætiologi og det konkrete sygdomsbillede 
(Bilag 1) under hensyntagen til patogenese, 
eksposition, fokus, komorbiditet og lokale 
resistensforhold; vejlede om skift og ophør med 
behandling 

Kursus, klin-
praksis 

Funktions-, 
portefølje-, 
rapport-
evaluering, 
vagtprotokol 

+  + +  

49 Rådgive om behandling med antibiotika og andre 
relevante kemoterapeutika på baggrund af 
koncentrationsbestemmelse 

+ + +   

50 Vejlede om hyppige årsager til svigt af antimikrobiel 
kemoterapi + + +   

51 Rådgive om profylaktisk brug af antimikrobielle 
kemoterapeutika     + + 

52 Anvise relevant antiviral, antibakteriel, antimykotisk 
og antiparasitær kemoprofylakse samt vaccination 
efter indikation 

+ + +   

53 Understøtte og inspirere kliniske kolleger til rationel 
farmakoterapi og infektionsudredning     + + 

1, 2 Rådgive om 
evidensbaseret 
behandling af 
infektions-
sygdomme 

54 Lægge en individuel behandlingsplan i samarbejde 
med den behandlende læge (se bilag 1 og 2) 

Klin-praksis, 
udarbejde 
instruks, 
konference-
simulation 

    + + 

55 Kunne rådgive om fokussanering i forbindelse med 
infektionsbehandling     + + 

56 Rådgive om adjuverende behandling med 
immunglobulin, steroid og antitoxiner     + + 

57 Redegøre for børnevaccinationsprogrammet. 
+ + +    
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5

1, 2, 4 Rådgive om 
sygdomme, som 
ikke forekommer 
endemisk i 
Danmark. 

58 Rådgive ud fra relevante oplysninger om eksposition 
og anvise de væsentligste differentialdiagnoser blandt 
infektionssygdomme, som ikke forekommer 
endemisk i Danmark (fx malaria, tyfus, 
schistosomiasis, parasitære tarminfektioner og viral 
hepatitis) 

Kursus, klin- 
praksis 

    + + 

59 Rådgive om behandling af disse sygdomme     + + 

60 Udføre rejsemedicinsk rådgivning herunder specielt 
kunne anbefale relevante rejsevaccinationer og 
malariaprofylakse 

    + + 

3 Identificere 
ledelsesmæssige 
og administrative 
opgaver 

61 Indgå i arbejdstilrettelæggelsen og medvirke til at 
sikre samarbejdet internt såvel som eksternt i 
afdelingen 

Klin-praksis Funktions-
evaluering 

    + + 

5 Undervise og 
uddanne 

62 Deltage i undervisning og uddannelse af 
sundhedsfaglige personalegrupper     + + 

Infektionshygiejne 

In
fe

kt
io

ns
hy

gi
ej

ne
 

1 Kunne deltage i 
infektions-
hygiejnisk 
overvågning og 
intervention 

63 Udpege forhold, der kan være årsag til hygiejnebrist 
på sygehuse, i almen praksis, i speciallægepraksis og i 
plejesektoren 

Kursus, 
selvstudium, 
klin-praksis 

Funktions-, 
portefølje- og 
rapport-
evaluering 

+ +     

64 Redegøre for hvorledes infektionshygiejniske 
kvalitetsindikatorer overvåges og hvordan der kan 
interveneres ved kvalitetsbrist 

    + + 

65 Have deltaget i audit eller prevalensundersøgelse med 
udgangspunkt i infektionshygiejniske 
kvalitetsstandarder 

+ +     

1, 2 Kende 
nosokomielle 
infektioners 
forekomst og 
spredning samt 
anvise 
foranstaltninger 
til bekæmpelse og 
udbruds-

66 Kunne søge information om national og global 
udbredelse af nosokomielle patogener inklusive 
resistente bakterier 

+ +     

67 På baggrund af mikroorganismers transmission og 
inkubationstid kunne foreslå relevante 
infektionshygiejniske foranstaltninger 

+ +     

68 I tilfælde af udbrud kunne foreslå relevante 
foranstaltninger rettet mod nosokomielle patogener i 
samarbejde med hygiejneorganisationen 

   +   
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6

håndtering 69 Have deltaget i de epidemiologiske opgaver i 
forbindelse med udredning af ophobede infektioner + +     

70 Kende til tolkning og anvendelse af mikrobiologiske 
typningsmetoder i forbindelse med udredning af 
ophobede infektioner 

+ +     

1 Kende til 
nationale og 
internationale 
retningslinjer 
samt relevante 
kvalitets-
standarder 

71 Kunne søge information om retningslinjer udsendt af 
Afdeling for antibiotikaresistens og sygehushygiejne, 
Sundhedsstyrelsen, ”Centers for Disease Control” 
(CDC), ”World Health Organisation” (WHO) og 
”European Center for Disease Pevention and Control” 
(ECDC) 

    + + 

72 Kunne søge information om lokale og nationale 
infektionshygiejniske kvalitetsstandarder     + + 

1 Kende til 
rengøring og 
bortskaffelse af 
sygehusaffald 

73 Kende til de metoder, som anvendes til rengøring, 
desinfektion og sterilisering inden for 
sundhedsvæsenet 

+ +      

74 Kende til principper og retningslinjer for håndtering 
og bortskaffelse af klinisk risikoaffald + +      

2, 3 Indgå i 
hygiejneteam 

75 I hygiejneteam håndtere hygiejniske problemstillinger     + + 

76 Undervise og vejlede alle kliniske personalegrupper i 
hygiejniske problemstillinger     + + 

Diverse 

K
va

lit
et

ss
ik

rin
g,

 
in

fo
rm

at
io

ns
te

kn
ol

og
i 

1, 3, 5 Anvende 
informations-
teknologi i det 
mikrobiologiske 
laboratorium (IT) 

77 Anvende informationsteknologi og et 
laboratorieinformationssystem i overensstemmelse 
med persondataloven 

Teori 
selvstudium, 
lab-praksis 

Vejleder-
samtale, 
funktions-
evaluering 

+       

78 Kende principperne for elektronisk rekvisition og svar 
indenfor klinisk mikrobiologi, herunder gældende 
standarder og klassifikationstabeller (kodesystemer) 

+       

79 Udarbejde statistikker til overvågning og 
undervisning 

+ +   

1 Medvirke til 
kvalitetsudvikling 
af laboratorie-
funktioner og 

80 Kende til principperne for akkreditering/certificering + +     

81 Kende til kvalitetssikringssystemer, -normer og -
kontrolinstanser vedrørende laboratoriearbejde og 
diagnostiske tests 

+ +     
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7

rådgivningen 82 Deltage i kvalitetsudvikling ved interne og eksterne 
kontrolprøver samt evaluere resultaterne + + +   

83 Evaluere laboratorieinstrukser i henhold til gældende 
evidens     + + 

B
io

te
rr

or
 

1, 2 Kende 
mikrobiologens 
rolle i forbindelse 
med bioterror 

84 Agere på mistanke om bevidst frigørelse af 
mikrobielle agenser 

Kursus Vejleder-
samtale, 
rapport-
evaluering 

    + + 

85 Kende de kliniske sygdomsbilleder, som forårsages af 
bakterier, virus og toksiner, som er egnede (eller 
potentielt egnede) til biologisk krigsførelse eller 
terrorisme 

    + + 

86 Rådgive om relevante symptomer og principper for 
håndtering ved mistanke om masseeksposition for 
mikrobielle agens 

    + + 

87 Kende til prøvetagning og prøvetransport, diagnostik 
og relevante informationskilder ved mulig mikrobiel 
masseeksposition 

    + + 

88 Kende til alarmeringsveje og procedurer for 
samarbejde mellem myndigheder og institutioner ved 
masseeksposition af befolkningen for mikrobielle 
agens, herunder gennem bevidst spredning via luft, 
vand eller fødevarer 

    + + 

Li
tte

ra
tu

rv
ur

de
rin

g,
 

fo
rs

kn
in

g 

5 Anvende basale 
epidemiologiske 
principper 

89 Anvende case-control og kohorte studiedesign, 
incidens og prævalens, risiko og prognose, variation 
og bias, kausalitet og confounding 

Projekt, 
evidens, 
selvstudium, 
lab- og klin- 
praksis 

Funktions- og 
rapport-
evaluering 

    + + 

5 Erhverve sig og 
formidle ny viden 

90 Foretage kritisk litteraturgennemgang og sondre 
mellem forskellige niveauer af evidens + +      

91 Søge evidensgrundlaget for klinisk mikrobiologisk 
diagnostik og rådgivning og formidle det til 
afdelingens medarbejdere samt til rekvirenterne af 
undersøgelserne 

+ +     

92 Deltage i forskningsprojekter  +  + +  

P
ro

fe
ss

io
na

lis
m

e
 6 Etablere og 

udvikle 
professionelt 
virke i forhold til 
samarbejds-
partnere 

93 Tage initiativ til egen faglig udvikling og identificere 
mål og midler samt dokumentere egen læring 

Klin-praksis Funktions-
evaluering + + + + 

94 Etablere og fastholde en professionel relation til 
samarbejdspartnere + + + + 

95 Tage ansvar for eget arbejde ud fra lovgivningsmæs-
sige/faglige/etiske principper i samarbejdet med andre + + + + 
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8

Attestation af uddannelsesansvarlig overlæge   
Attestation for alle læringsmål opnået i løbet 
af 1. år (jævnfør logbogen og personlig 
uddannelsesplan). 

Dato, underskrift og (afdelingens) stempel 

Attestation for alle læringsmål opnået i løbet 
af 2. år (jævnfør logbogen og personlig 
uddannelsesplan) 

Dato, underskrift og (afdelingens) stempel 

Attestation for alle læringsmål opnået i løbet 
af 3. år (jævnfør logbogen og personlig 
uddannelsesplan) 

Dato, underskrift og (afdelingens) stempel 

Attestation for alle læringsmål opnået i løbet 
af 4. år (jævnfør logbogen og personlig 
uddannelsesplan) 

Dato, underskrift og (afdelingens) stempel 

 


