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1. Indledning 
 
Speciale intern medicin er beskrevet i målbeskrivelsen www.sst.dk hvor også speciallægeuddan-
nelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesforløb under-
støttes ved anvendelse af en elektronisk logbog. I-lægen vil blive introduceret til logbogen i starten 
af ansættelsen. I logbogen findes adgang til målbeskrivelse og skemaer til dokumentation for god-
kendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallæge-
anerkendelse.  
 
Specielle regionale forhold 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 
om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspx
https://secure.logbog.net/login.dt
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?
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Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an-
giver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: 
antal, sted og varighed. 
 
 
 Ansættelse 
Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital 

12 måneder 
 
 
2. Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af fag-
lige funktioner og læringsrammerne 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Nyremedicinsk afdeling fungerer som specialafdeling for Region Nordjylland, når det gælder un-
dersøgelse og behandling af nyresygdomme. Dette omfatter foruden egentlige nyresygdomme og-
så kontrol af nyretransplanterede, bindevævssygdomme samt udredning og behandling af vanske-
lige tilfælde af højt blodtryk. Desuden modtager afdelingen patienter med intern medicinske syg-
domme, som indlægges via AMA/FAM (Akut Medicinsk Modtageafdeling).  
Ambulant udredning og kontrol af patienter med hypertension eller nyresygdom foregår i dagaf-
snittet og i nyremedicinsk ambulatorium, hvor der ligeledes foregår opfølgning af hjemmehæmo-
dialysepatienter og patienter i peritonealdialyse. Endvidere er der et hæmodialyseafsnit i Aalborg 
samt hæmodialyse satellitafdelinger i Hjørring og Thisted. 
nyremedicinsk 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Introduktion: 
I de første uger på afdelingen er der afsat flere dage til introduktion. Først bliver den nyansatte 
læge vist omkring i afdelingens forskellige afsnit, får demonstreret kaldesystem, vagtplaner, om-
klædning og andet af praktisk interesse. Til formålet bruges en tjekliste.  
Dernæst følger lægen med mere erfarne kolleger på stuegang, i ambulatorium og på dialyseafde-
lingen, samt i vagtfunktionen. 
Vagtarbejde: 
Lægen vil som regel indgå i forvagtslaget (FV). 
Forvagtslaget er et to-delt tilstedeværelsesvagt (dag/aften-nat), og deles uden for dagtid med en-
dokrinologisk, reumatologisk og geriatrisk afdeling – i alt 15 reservelæger. Klinik Medicin har i alt 3 
forvagtssøjler i aften/nat på hverdage og i hele døgnet i weekender/helligdage, som varetager de 
akutte patienter i FAM. I dagtid på hverdage er der 6 forvagtssøjler. De øvrige vagtsøjler udgøres 
af hæmatologisk/infektionsmedicinsk afdeling og lungemedicinsk/gastroenterologisk afdeling. 
Endvidere er der kl. 08:00-23:00 på hverdage en skadevagt (KBU-læge ansat i FAM), der fungerer 
som et 7./4. forvagtslag, som under supervision fra Akut-læge/TBV-vagt skal varetage den medi-
cinske skadestue.  
FV rolle er primært modtagelse af akutte og elektive specialepatienter og uselekterede medicinske 
patienter. FV har her tæt samarbejde med bagvagten (BV) og akutlægen/ TBV hele døgnet. 
FV varetager også forefaldende arbejde på afdelingerne og tilkaldes/deltager i samarbejde med 
det øvrige team i genoplivning ved hjertestop. Der foreligger en detaljeret vagtinstruks for medi-

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Nyremedicinsk-Afdeling
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cinsk center vagtinstruks 
Både nyremedicinsk og endokrinologisk bagvagt er i tilstedeværelsesvagt alle dage kl. 8:00-22:00 
og i tidsrummet kl. 22:00- 8:00 kan bagvagten kontaktes telefonisk eller med fremmøde. Til at 
støtte/supervisere alle forvagters arbejde i FAM er der alle dage (incl. weekender/helligdage) kl. 
8:00 – 18:00 tilstedeværelse af en ”Akut-læge” og kl. 18:00-08:00 tilstedeværelse af en TBV-vagt, 
som er en speciallæge eller HU-læge fra én af de 6 intern medicinske afdelinger.  
 
Lægen vil sideløbende med funktionen som forvagt på skift være tilknyttet afdelingens enkelte 
funktionsområder. Han/hun deltager her under supervision i de fleste lægelige arbejdsområder 
indenfor hvert funktionsområde, under hensyntagen til faglig kompetence og personlige ressour-
cer.  
Lægen vil således gå stuegang i sengeafsnittet og i AMA/FAM, samt arbejde i ambulatorium, dag-
afsnittet og dialyseafdelingen. 
Stuegang på indlagte patienter 
Sengeafdelingen er inddelt i to teams; i hvert team fungerer 2 til 4 speciallæger som ”tovholdere” 
med den overordnede ansvar for udredning og behandling af de indlagte patienter. Så vidt muligt, 
for at opnå mest muligt kontinuitet, tilknyttes den uddannelsessøgende et team. Supervision og 
vejledning sikres ved en daglig tværfaglig teamkonference kl. 8.20 - 8.45 og middagskonference fra 
kl.12.30-13.00, hvor alle patienter gennemgås.  
Ved stuegang i AMA sikres vejledning og supervision ved forstuegang med den AMA-tilknyttede 
overlæge (i dennes fravær med bagvagten) og en gennemgang af patienterne ved konferencen. 
Der kan forventes stuegang i sengeafdelingen eller på AMA/FAM ca. 1-2 gange ugentlig. 
Ambulatorium/Dagafsnit 
I ambulatoriet er der altid tre læger: en ansvarlig overlæge og to yngre læge af forskelligt ancienni-
tet. Der er således altid en mere erfaren kollega til stede, der kan bistå med råd og vejledning. 
Opgaven i ambulatorium er udredning og behandling af kronisk nyresyge patienter og patienter 
med hypertension. Endvidere kontrol af peritonealdialysepatienter og patienter i hjemmehæmo-
dialysebehandling. 
Arbejdet i dagafsnittet omfatter primært udredning/behandling af nyhenviste patienter samt 
modtagelse og forberedelse af elektive patienter til specifikke procedurer som f. eks. nyrebiopsi, 
blodtransfusion, intravenøs jernbehandling, intravenøs immunosuppression etc. 
Der kan forventes funktion i ambulatorium/dagafsnit ca. 1 gange ugentlig. 
Dialyse 
Lægen kan forvente at gå stuegang i dialyseafdelingen i Aalborg under tæt supervision eller sam-
men med en speciallæge, ca. 1 gang om måneden. Dialyseafdelingerne i Thisted og Hjørring betje-
nes udelukkende af speciallæger/læger sidst i hoveduddannelse. Arbejdsopgaverne er kontrol og 
behandling hos patienter i kronisk centerhæmodialyse og videre opfølgning/behandling af patien-
ter med akut nyresvigt.  
 
Undervisning  
Konferencer: 
Daglig afholdes under tilstedeværelse af alle læger morgenkonferencen fra kl. 8.00 – 8.20, rønt-
genkonference fra kl.8.45-kl.9.00 og middagskonference kl.12.30-13.00.  
Teamkonferencer/forstuegang på sengeafsnit kl.8.20-8.45. 
Der er mulighed for at fremlægge (under supervision) og diskutere patienter til konference med 
mikrobiologisk afdeling (en gang om ugen) og patologisk afdeling (efter behov, ca. 1-2 gange om 
måneden). Endvidere er der en gang om måneden mulighed for deltagelse i ”access”-konference 
(adgangsproblemer ved hæmodialysepatienter) og renovaskulær konference (udredning og be-
handling af patienter med formodet nyrearteriestenose). 

https://pri.rn.dk/Sider/6034.aspx
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Formaliseret undervisning: 
Alternerende hver tirsdag mellem kl.08.00-08.45 er der ”staff-meeting” for hele sygehuset eller 
fællesundervisning for de medicinske afdelinger.  
Hver torsdag kl. 08.05- 08.35 er der undervisning ved afdelingens uddannelsessøgende læger. Pro-
grammet for undervisning lægges af den uddannelsesansvarlige overlæge og de uddannelses-
koordinerende yngre læger. 
Hver fredag er der ”fredagscase” fra kl.08.05- 08.20, som de uddannelsessøgende læger holder på 
skift. Der fremlægges en case af almen interesse. 
En gang om måneden er der ”journal club” fra kl.14.15- 15.00, med fremlæggelse og diskussion af 
en artikel, under ledelse af en speciallæge, fortrinsvis afdelingens professor. 
Endvidere (også en gang om måneden fra kl.14.15 –15.00) er der ”seniorlægeundervisning”, hvor 
afdelingens overlæger underviser i specialerelevante emner. 
 
Kurser og kongresser 
Ud over obligatoriske kurser kan ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagelse 
ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til ledende overlæge. 
 
Forskning 
 
Mulighed for forskningsprojekter forsøges tilbudt alle yngre læger efter interesse af vores forsk-
ningsansvarlige overlæge.. Især projekter vedr. omega-3 fedtsyrer og nyresygdom har været i fo-
kus, men ved interesse kan der også ydes hjælp til forskning i andre områder. (Forskningsrapport, 
Aalborg Universitetssygehus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aalborguh.rn.dk/forskning
http://www.aalborguh.rn.dk/forskning
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser 
og forskning 
 
3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
 
Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives 
forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder des-
uden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. målbeskrivelse. 
 
Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste ”sakses” fra målbeskrivelsens logbog. 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål 
skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læ-
ringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetence-
vurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/18824F4056B54189BB350F0084D98381.ashx
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Checkliste 
 

 

Målnr
. 

Kompetencemål 
 

Konkretisering af kompetence  
(inklusive lægeroller) 

Læringsmetoder 
 

Kompetencevur-
deringsmetode 
 

Tidspunkt for for-
ventet kompetence-
godkendelse. 
 Måned: 
1-4          5-8       9-12 

I.1 Varetage diagnostik, 
behandling, profylakse af de 
almindelige medicinske 
sygdomsmanifestationer, 
herunder kunne afgøre om 
patienten skal henvises til an-
det speciale. 

Brystsmerter 
Åndennød 
Bevægeapparatets smerter 
Feber 
Vægttab 
Fald og svimmelhed 
Ødemer 
Mavesmerter og afføringsforstyrrelser 
Den terminale patient 
Bevidsthedspåvirkning og/eller fokale 
neurologiske udfald 
Væske og elektrolytforstyrrelser 
Det abnorme blodbillede 
Forgiftningspatienten 
Den chokerede patient 

Selvstudier og klinisk erfa-
ring 
Konferencefremlæggelse 
og diskussion 
Iagttage andres arbejde 
(herunder epikrise-
skrivning) 
Undervise 
Udarbejde instrukser 
Udarbejde undervisnings-
materiale 

Case-baserede dis-
kussioner. Opnåelse 
af kompetencen vur-
deres ved hjælp af 
generisk kompeten-
cekort I1 til brug for 
Introduktionsuddan-
nelse kompetence-
kort. 
 

X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2 Varetage god kommunikation Kommunikator 
 
Indhente information fra patienter og på-
rørende eksempelvis stille relevante 
spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til 
samtalepartneren 
 
Videregive og indhente information ved 
tværfaglige møder, ved stuegang og kon-
ferencer og i journalnotater og epikriser, 
eksempelvis både mundtligt og skriftligt 
kunne fremstille en problemstilling kort-
fattet og struktureret, samt formulere en 
konklusion. 
 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
 

360-graders evalue-
ring 

http://www.dsim.dk/
http://www.dsim.dk/
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I.3 Samarbejde med kollegaer, 
andre personalegrupper, pa-
tienter og pårørende 

Samarbejder 
 
Samarbejde med andre faggrupper, ek-
sempelvis planlægge sit eget arbejde un-
der hensyntagen til andre personalegrup-
per og pårørende, vejlede og supervisere 
ved behov, overholde aftaler. 
 
Samarbejde indenfor egen faggruppe ek-
sempelvis være opmærksom på fælles ar-
bejdsforpligtigelser, vejlede og supervise-
re ved behov, gøre fornuftigt brug af an-
dres viden og erfaring. 
 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
Vejlederkursus  

360-graders evalue-
ring 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4 Agere professionelt Professionel 
 
Forholde sig etisk til en problemstilling, 
eksempelvis omtale patienter, kolleger og 
samarbejdspartnere respektfuldt, og 
overveje det etiske i en mulig behandling. 
Forholde sig til egne evner og begræns-
ninger, eksempelvis søge hjælp ved be-
hov, kende egne læringsbehov, planlægge 
egen uddannelse, følge med i specialets 
udvikling, vedligeholde videnskabelig vi-
den, forholde sig til egne karrieremulighe-
der. 
 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
 

360-graders evalue-
ring 

I.5 Lede og organisere Leder- og administrator 
 
Administrere sin egen tid, eksempelvis at 
blive færdig til tiden med stue-
gang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, 
med andre opgaver og bevare overblikket 
over opgaverne også i pressede situatio-
ner. 
 
Lede og fordele arbejdsopgaver, eksem-
pelvis lede et vagthold, fordele opgaver i 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
 

360-graders evalue-
ring 
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forbindelse med stuegang herunder vide 
hvilke opgaver lægen bør bede andre va-
retage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.6 Gennemføre stuegang Leder- og administrator, samarbejder, 
kommunikator, medicinsk ekspert 
 
Påtage sig lederrollen, demonstreer sam-
arbejdsevne i relation til plejepersonale, 
patienter og pårørende og udvise den 
nødvendige medicinske ekspertkompe-
tence jf. mål nr. 1 
 
 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
Refleksion over gode og dårlige 
stuegange 

Direkte observation 

I.7 Varetage vagtarbejde Leder- og administrator, kommunikator, 
samarbejder, medicinsk ekspert 
  
Påtage sig lederrollen, demonstrere sam-
arbejdsevne i relation til plejepersonale, 
patienter og pårørende og udvise den 
nødvendige medicinske ekspertkompe-
tence jf. mål nr. 1 
 
 

Identificere gode rollemodeller 
Opsøge feedback  
Klinisk erfaring 

360 graders evalue-
ring 
Casebaseret diskus-
sion m generisk 
kompetencekort  
kompetencekort 

I.8 Sikre den gode udskrivelse Leder- og administrator, samarbejder, 
kommunikator, medicinsk ekspert 
  
I samarbejde med det tværfaglige team 
sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, 
genoptræning, udredning) for patient, der 
udskrives. Formidle planen, således at det 
er klart for patient, hjemmepleje, prakti-
serende læge og evt. ambulatorielæge, 
hvad formål og plan for det ambulante 
forløb er. 
 

Læsning af journaler, refleksion 
over patientforløb i forbindelse 
med epikrise skrivning, træne 
epikrise-skrivning 

Audit af egne udskri-
velsesnota-
ter/epikriser 
Hjælpeskema I8, 
kompetencekort 

I.9 Udviser vilje og evne til konti-
nuerligt at opsøge ny viden, 
vurdere og udvikle egen ek-

Akademiker, Professionel 
 

• Med rutine kunne anvende 

Afdelingsundervisning 
 og 
Udarbejde EBM-opgave og 

Bedømmelse af 
opgave og 
præsentation. 

http://www.dsim.dk/
http://www.dsim.dk/
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spertise samt bidrage til ud-
vikling af andre og faget ge-
nerelt. 
 

databaser, fx Pubmed, 
videnskabeligt bibliotek eller 
andre tilgange til en 
evidensbaseret 
litteratursøgning 

• Formidle et videnskabeligt 
budskab til kolleger og andet 
personale ved hjælp af 
forskellige hjælpemidler som 
overhead, grafiske IT-
programmer og lign.  

• Angive struktur i en 
præsentation. 

I vagtfunktion, på stuegang eller i 
ambulatoriet:  

• Identificere faglige 
problemstillinger som kræver 
personlige studier (lærebøger, 
litteratursøgning, guidelines mv.) 

• Identificere faglige 
problemstillinger som kræver 
kvalitetssikring, herunder 
gældende retningslinjer og 
videnskabelig evidens 

• Problematisere, kondensere og 
fremlægge en sygehistorie 

fremlægge resultaterne heraf 
Refleksion over og diskussion af 
arbejdsfunktioner sammen med 
daglig klinisk vejleder 
 
  

Kompetencekort til 
brug for vurderingen 
I9A findes på 
kompetencekort 
Kompetencekort til 
brug ved stuegang 
I9B kompetencekort 

http://www.dsim.dk/
http://www.dsim.dk/
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
Læringsmetoder: 
Klinisk arbejde, vejledning og feedback 
Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne arbejder sam-
men med mere erfarne og lærer gennem iagttagelse af andres arbejde, opsøgning af gode rolle-
modeller, refleksion og diskussion. Der er således ikke blot tale om den mindre erfarnes imitation 
af en mere erfaren. Alle kliniske situationer kan i fornødent omfang udnyttes til uddannelsesmæs-
sige formål.  Ved oplæring i diagnostik og behandlingsprocedurer sker der struktureret oplæring 
og supervision fra mere erfarne kolleger. Det er vigtigt at være opsøgende og udnytte de mange 
læringssituationer bl.a. ved at efterspørge feedback.  
Stuegang, vejledning og feedback: 
Samarbejde med andre faggrupper i afdelingen er et væsentligt element i uddannelsen. Det for-
ventes at den uddannelsessøgende læge diskuterer patientforløb med de kliniske vejledere som er 
tilknyttet afdelingen og deltager i teamkonference i sengeafsnittet. Skrivning af epikriser i forbin-
delse med udskrivelse giver mulighed for refleksion over indlæggelsesforløb og er således et vig-
tigt aspekt af stuegangsfunktionen. Epikriseskrivning opøves ved iagttagelse af kollegaers epikriser 
og træning ud fra afdelingens instruks med umiddelbar mulighed for feedback fra speciallæge i af-
delingen.  
Mundtlig præsentation og feedback: 
Medvirken i afdelingsundervisningen har stor betydning i læreprocessen. Under ansættelsen frem-
lægges case baseret eller teoretisk undervisning og EBM-opgave. Feedback gives af de kliniske vej-
ledere (speciallæger) og/eller hovedvejlederen. 
Mundtlig fremlæggelse af kliniske problemstillinger med mulighed for umiddelbar feedback op-
øves ved fælles middagskonference hvor patienter fra stuegangen præsenteres, og hvor patienter 
fra dagens tilsyn kan drøftes. 
Udarbejdelse af instrukser: 
Det forventes, at uddannelseslægen under ansættelsen deltager i udarbejdelse eller opdatering af 
afdelingens instrukser/behandlingsvejledninger efter nærmere aftale med hovedvejlederen.   
Kursus: Flere kompetencemål opnås til dels gennem teoretiske kurser. 
Selvstudium: Det er nødvendigt at uddannelseslægen ved selvstudier tilegner sig teoretisk viden. 
Det er vigtigt at være orienteret i afdelingens instrukser og løbende at læse faglitteratur, både in-
den for afdelingens hovedfunktioner og områder, der dækker de øvrige minimumskompetencer. 
Afdelingen har et mindre bibliotek med relevant speciallitteratur. Der er fri elektronisk adgang til 
en række tidsskrifter, hvorfor det forventes at lægen orienterer sig inden for de største medicinske 
tidsskrifter samt tidsskrifter relevante for grenspecialet. Planlægning heraf kan ske ved udfærdi-
gelse af den individuelle uddannelsesplan. 
 

 
Kompetencevurderingsmetoder: 
Kompetencevurdering skal gennemføres løbende i forbindelse med det kliniske arbejde. Der an-
vendes forskellige kompetencevurderingsmetoder som baggrund for såvel den formative som den 
summative kompetencevurdering og godkendelse af mål.  

Godkendelse af de fleste delmål under medicinsk ekspert rolle kræver, at man kan fremvise god-
kendt generisk kompetencekort udarbejdet på basis af case baseret diskussion med refleksion og 
direkte observation i den kliniske hverdag. Ved vurderingen af andre kompetencemål anvendes 
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f.eks. audit af epikriser, 360° feedback eller specifikke kompetencekort.  

I den daglige arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som vejleder. En læge der er senior i 
forhold til den uddannelsessøgende er en klinisk vejleder. Efter uddelegering fra den uddannel-
ses-ansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder kompetencevurdere og attestere opnåel-
sen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger.  
 
360° feedback afholdes, når ca. halvdelen af forløbet er gennemført. På Aalborg Universitetshospi-
tal gennemføres 360° feedback i elektronisk udgave med afsluttende samtale med afdelingens 
360° feedback-facilitatorer. Der udarbejdes en skriftlig handleplan for opfølgning, som indgår i de 
efterfølgende samtaler med hovedvejlederen, og som kan efterspørges i det videre uddannelses-
forløb. Der kan efter aftale med den uddannelsessøgende læge gennemføres 360° feedback tidli-
gere i forløbet.  

Emnet for EBM opgave aftales mellem hovedvejleder og uddannelsessøgende læge ligesom det 
aftales hvem der er vejleder på opgaven. EBM opgaven fremlægges til morgenundervisning hvor 
vejleder er til stede sammen med mindst yderligere 2 læger. Til vurdering af EBM opgaven benyt-
tes kompetencekort.  
 
Uddannelseslægen har ansvar for og tager initiativ til løbende kompetencevurdering og dokumen-
tation i logbogen i samarbejde med de kliniske vejledere, således at den daglige feed-
back/vurdering ved de kliniske vejledere og samtalerne med hovedvejleder anvendes forma-
tivt.  Speciallægerne kan attestere delmål og er ansvarlige for godkendelse af delmål i forbindelse 
med det kliniske arbejde.  
Der henvises til afsnit 4 om uddannelsesvejledning for supplerende beskrivelse. 
Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres. 
Kompetencevurdering sker løbende gennem uddannelsesforløbet, således at kompetencerne se-
nest er fuldført på de i uddannelsesplanen fastsatte tidspunkter. 
 
 
 
3.3 Obligatoriske kurser 
 
Specialespecifikke kurser 
Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 
specialeselskabet DSIM 
 
For yderligere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Generelle kurser 
For introduktionsuddannelsen skal den uddannelsessøgende gennemføre vejlederkurset. 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 

http://www.dsim.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/SpecialespecifikkeKurser.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/vejledningskursus/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
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4. Uddannelsesvejledning 
Organisering af den lægelige videreuddannelse: 
Der er 2 uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) i afdelingen, som har det daglige ansvar for den 
lægelige videreuddannelse i afdelingen, med reference til afdelingsledelsen. UAO er til rådighed 
ved afklaring af spørgsmål i forhold til uddannelsen og hvor et uddannelsesforløb ikke forløber 
hensigtsmæssigt. 
Det er UAO der sikrer at der findes uddannelsesprogrammer for alle afdelingens uddannelsesstil-
linger samt sikrer videreførelses af uddannelsesmæssig status ved skift af hovedvejleder i uddan-
nelsesforløbet. UAO sørger for tildeling af hovedvejleder til alle uddannelseslæger.  
Der er 2 uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) i afdelingen, som planlægger introduktio-
nen af yngre læger i afdelingen og sørger for undervisningsprogrammet. 
 
Læger i introduktionsstilling tildeles en hovedvejleder der enten er speciallæge i nyremedicin eller 
i sidste del af hoveduddannelsen og som har gennemgået vejlederkursus. 
 
De yngre læger (indenfor det beskrevne vagtlag) har valgt en tillidsrepræsentant (TR), der også er 
medlem af LMU. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram(skema). Der fastlægges introduktionssamtale 
med hovedvejleder i løbet af de første to uger. Skema til afholdelse af de formelle introduktions-, 
justerings-, og slutsamtaler er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger og kan hen-
tes på Lægers Uddannelses Forum (LUF) via intranettet. Ved introduktionssamtalen omtales tidli-
gere karriereforløb, og der lægges konkret individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kom-
petencemål, der er angivet i målbeskrivelsen, samt evt. andre mål lægen måtte have. 
Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer i uddannelsesplanen foretages ud fra den en-
keltes baggrund. Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. 
Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca. hver 3. måned. Samtalerne er ikke skemalagte, 
men aftales indbyrdes mellem hovedvejleder og uddannelsessøgende, den forventede varighed af 
møderne er ca. 1 time. Efter hver samtale laves skriftligt referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark 
indsættes i uddannelsesmappen/uploades i den elektroniske logbog og uddannelseslægen lægger 
en kopi til uddannelsesansvarlige overlæge. (Slutsamtaleark kan efterfølgende med fordel med-
bringes ved næste stillings introduktionssamtale.)  
Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis der er problemer af 
uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. 
Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå i hovedvejledningen. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Se ovenfor. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen ligger hos de ud-
dannelsesansvarlige overlæger sammen og ledende overlæge. Dette ansvar er dog i det daglige 
uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder: hovedvejlederen samt alle de ældre kolleger, der del-
tager i den daglige kliniske vejledning og vurdering: de kliniske vejledere. 
 
Under uddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor kompetencemål opnås i 
en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer tillægges med stigende kompleksi-
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tet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for, at der sker en jævn fortløbende kompetencevur-
dering (i henhold til den udarbejdede uddannelsesplan), så ikke alle kompetencer skal opnås i den 
sidste periode af ansættelsen. Det er afdelingernes ansvar at sørge for rimelige muligheder (de 
angivne læringsmetoder) og rammer for denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejled-
ning (primært hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge). 
 
Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. Det er altid 
muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved introduktions-
samtale eller efterfølgende justeringssamtaler. 
 
Lægen vil evt. få vejlederfunktion for KBU læger og medicinstuderende. 
 
Konferencer/møder: 
Der henvises til afsnit 2 
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5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 
lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 
den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 
nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektor-
rapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil lø-
bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-
cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 
 
 
5.1 Evaluer.dk 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan-
nelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 
både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 
dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in 
via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig-
gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddan-
nelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af 
evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, 
specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at for-
bedre den lægelige videreuddannelse. 
 
 
5.2 Inspektorrapporter 
 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-
vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre-
uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-
dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali-
tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-
                                                      
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 
3 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesudvalg 
4 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor 
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesudvalg
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
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torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i 
de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 
med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 
 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets vi-
dereuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage 
til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for 
specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 
inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 
 

                                                      
6 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
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6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Find kontakt via nyremedicinsk afdelings hjemmeside: nyremedicinsk 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige uddannelser 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
(www adresse og LINK) 
 
Sundhedsstyrelsen 
www.sst.dk 
Den lægelige videreuddannelse 
 
Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 
 
Andre 
Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 
Center for sundhedsvidenskabelige uddannelser www.cesu.au.dk 
 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Nyremedicinsk-Afdeling
http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepkler/
http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching
http://www.cesu.au.dk/
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