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1. Indledning 
 

Specialet Intern medicin, Geriatri er beskrevet i målbeskrivelsen www.sundhedsstyrelsen.dk, hvor 

også speciallægeuddannelsen er beskrevet.  Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og ho-

veduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesinfo på 

www.danskselskabforgeriatri.dk 

  

Uddannelsesprogrammet ligger på www.videreuddannelsen-nord.dk . Kompetenceevaluerings-

skemaer og logbog findes på logbog.net, hvor kompetencer, kurser og forskningstræningen god-

kendes  . I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, ele-

menter, der understøtter læringsprocessen. 

 

Specielle regionale forhold. 

 

I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 

om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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2. Uddannelsens opbygning 
 

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 

Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

12 måneder 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 

faglige funktioner og læringsrammerne 
 

Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) lægen skal ansættes på i denne del af 

speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave 

på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 

 

 

Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

www.auh.dk 

 

 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Geriatrisk Afdeling arbejder både med almindelige sengeafdelinger og med udgående funktioner.  

Fælles for de udgående funktioner er, at vi arbejder med ”hospitalet i hjemmet”, hvor vi udfører 

kvalificeret tværfaglig vurdering for at undgå indlæggelser eller muliggør opfølgning på tidligere 

indlæggelser i accelererede forløb. 

Tværfagligt samarbejde og kontinuitet 

Vi lægger stor vægt på det tværfaglige arbejde. Vi vægter kontinuitet og uddannelse højt, således 

har lægerne deres ”egne” patienter og er tilknyttet et bestemt afsnit/funktion i længere tid af 

gangen. 

Sammenhængende patientforløb er i fokus 

Vi arbejder målrettet med at sikre et sammenhængende patientforløb både i afdelingen og på 

tværs af sektorgrænsen.  

 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Dagarbejde 

Som Introduktionslæge vil arbejdet være i begge sengeafdelinger, både G1, som primært er et su-

bakut medicinsk afsnit og G2, som primært håndterer patienter med apoplexia cerebri og hofte-

fraktur med fortsat behov for indlæggelse. Desuden vil der være en periode, hvor Introduktions-

lægen skal arbejde i et af de udgående teams (geriatrisk team, apoplexi-team, geriatrisk-

ortopædisk team) 

 

Læringsmulighederne er dermed vekslende mellem sengeafdelinger med mulighed for tæt super-
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vision og arbejde i udgående teams, hvor der arbejdes selvstændigt i patientkontakten, og hvor 

mulighed for supervision er ved konference med den ansvarlige speciallæge eller h-lægerne i funk-

tionen før og efter besøgene. 

 

Vagt Geriatrisk afdeling 

Den første måned er man som udgangspunkt vagtfri for at have mulighed for at lære den forgre-

nede afdelings struktur bedre at kende.  

Vagten i Geriatrisk afdeling dækkes af alle uddannelsessøgende læger i 14-skiftet vagt med tilste-

deværelse i dagtid efterfulgt af rådighed fra bolig.  Udover vagthavende læger er der i weekender 

yderligere en uddannelsessøgende læge i dagarbejde. 

Hele døgnet er der en speciallæge i beredskabsvagt. 

 

Vagt Fælles akut afdeling (FAA) 

Som Introduktionslæge indgår man også i den medicinske fællesvagt på Fælles Akut Afdeling, på 

AUH, Nørrebrogade. 

Vagten her er tilstedeværelsesvagt som skadeforvagt med dag-og aften/nat funktion i Akutmodta-

gelsen både hverdage og weekend. Vagterne i FAA søges lagt i den periode, hvor I-lægen har funk-

tion i Geriatrisk FAA-team, og vil være svarende til ca. 1 a/n-vagt pr. uge samt dagtidsvagter i hen-

hold til overenskomsten. 

 

 

Konferencer: Fælles for alle læger er der morgenkonference med røntgengennemgang 4 gange 

ugentligt, Daglig morgenkonference med fremlæggelse af vagtens problemer og 2 dage om ugen 

er der fremlæggelse af case, hvoraf den ene er med hovedvægt på polyfarmaci.  

På sengeafdelingerne er der daglig lægekonference, samt ugentlige tværfaglige konferencer.  

I de udgående teams er der ugentligt lægekonference samt mulighed for direkte telefonisk til en 

speciallæge med akutte problemer opdaget under besøget. 

 

Formaliseret undervisning:  

Morgenkonferencernes casefremlæggelse, fællesundervisning onsdag morgen, forskningsmøder, 

Journal Club, G-akademi, studiedage. Det forventes at Introduktionslægerne deltager aktivt i al af-

delingens interne undervisning. 

Den interne undervisning koordineres af afdelingens Uddannelseskoordinerende yngre læge. 

 

Studenterundervisning 

Geriatrisk Afdeling deltager med studenterundervisning på 2. semester og på kandidatdelen. Stu-

denterundervisning bliver således en del af det daglige arbejde, også for Introduktionslæger. 

 

Gennem undervisning og vejledning kan opnås kompetencer indenfor lægerollerne akademiker, 

kommunikator, professionel 

 

Kurser og kongresser 

Obligatorisk for læger i introduktionsstilling er vejlederkursus. Den uddannelsessøgende læge skal 

selv tilmelde sig kursus. 

Dansk Geriatrisk selskabs årsmøde og andre møder: halvdelen af gebyret betales. Rejseudgifter 

sv.t. billigste togbillet dækkes. 
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Kurser: afdelingens kursusudvalg ansøges før deltagelse. Der vil i begrænset omfang ydes delvis til-

skud/dækning til kurser med en rimelig kursusafgift og hvis formål ligger indenfor afdelin-

gens/specialets udviklingsmål. Der kan evt. også ydes tjenestefri med løn.  

 

Vedr. Kongresdeltagelse skal man skal have et accepteret abstract og påbegyndt en artikel til pub-

likation om samme emne eller det skal være delresultater fra et ph.d projekt.  

Man kan evt. selv betale kongresgebyr og rejse og søge om tjenestefri med løn, som gives hvis af-

delingens bemanding i øvrigt tillader det. 

Der vil ikke blive givet tjenestefri med løn til rejser betalt af medicinalfirmaer. 

 

Forud for deltagelse i kongresser og møder og kurser inkl. obligatoriske søges om tjenestefri eller 

afspadsering/ferie og dækning/tilskud. Blanketten findes på intranettet på Aarhus Universitetsho-

spital. Dette gælder også, hvis man rejser med et medicinalfirma. 

 

Efter deltagelse i kurser og kongresser forventes der afrapportering til afdelingen om udbyttet. 

 

Forskning 

Afdelingen lægger vægt på, at den geriatriske forskning styrkes. 

Der er en professor i Geriatri tilknyttes afdelingen, der varetager det overordnede ansvar for afde-

lingens forskning. 



 

  

 

 

3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 
 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
 

 

CHECKLISTE 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompe-

tencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. Målbeskrivelse. 

 

Introduktionsuddannelsen på geriatrisk afdeling er tænkt lagt i 4 blokke som neden for skitseret. 

 

 

1-3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder 10-12 måneder 

Geriatrisk sengeaf-

snit G2 

Fælles Akut afdeling 

Vagt/G-FAA funktion 

Geriatrisk sengeafsnit 

G1 

Geriatrisk udgående 

team 

 

 
Den tidsmæssige udstrækning på 3 måneder hvert sted er baseret på aktuelt normering med 4 I-læger. I tilfælde af ændring af dette antal vil blokke-

nes tidsmæssige udstrækning blive justeret tilsvarende. 
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Kompetencer Læringsmetoder 

Kompetencevurderings-

metoder 

 

Tidspunkt for forventet kompetence-

godkendelse 

Nr. Kompetence Konkretisering af kompeten-
ce  
(inklusive lægeroller) 

   
 

I.1 Varetage diagnostik, 
behandling, profylakse 
af de almindelige medi-
cinske 
sygdomsmanifestationer, 
herunder kunne afgøre 
om patienten skal henvi-
ses til andet speciale. 

Medicinske ekspert, sund-

hedsfremmer 

 
Brystsmerter 

Åndenød 

Bevægeapparatets smerter 

Feber 

Vægttab 

Fald & Svimmelhed 

Ødemer 

Mavesmerter og afførings-
forstyrrelser, 

Den terminale patient 

Bevidsthedspåvirkning 
og/eller fokale neurologiske 
udfald  

Væske og elektrolytforstyr-
relser 

Det abnorme blodbillede 

 Forgiftningspatienten  

Den shockerede patient 

 

Selvstudier og 
klinisk erfaring i 
vagt og på stue-
gang  
Konferencefrem-
læggelse og di-
skussion 
Iagttage andres 
arbejde 
Undervise 
Udarbejde in-
strukser 
Udarbejde under-
visningsmateriale 
 

Case-baserede diskussio-
ner. Opnåelse af kompe-
tencen vurderes ved 
hjælp af generisk kompe-
tencekort I1 til brug for 
Introduktions-uddannelse 
DSIM. 
 

Brystsmerter, 

Åndenød 

Bevægeapparatets 

smerter 

Feber 

Vægttab 

Fald & Svimmelhed 

Ødemer 

Mavesmerter og affø-

ringsforstyrrelser, 

Den terminale patient 

Bevidsthedspåvirkning 

og/eller fokale neuro-

logiske udfald 

Væske og elektrolyt-

forstyrrelser 

Det abnorme blodbil-

lede 

Forgiftningspatienten 

Den shockerede pati-

ent 

 

4-6 

4-6 

1-3 

4-6 

1-3 

1-3 

4-6 

4-6 

 

7-9 

4-6 

 

1-3 

1-3 

4-6 

4-6 

 

I.2 Varetage god kommuni-
kation 

Kommunikator 

 

Identificere gode rol-
lemodeller 

360-graders evaluering 6-9 
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Indhente information fra pa-
tienter og pårørende eksem-
pelvis stille relevante 
spørgsmål, lytte og forstå, og 
give plads til samtalepartne-
ren 
 
Videregive og indhente in-
formation ved tværfaglige 
møder, ved stuegang og kon-
ferencer og i journalnotater 
og epikriser, eksempelvis 
både mundtligt og skriftligt 
kunne fremstille en problem-
stilling kortfattet og struktu-
reret, samt formulere en kon-
klusion. 
 

Opsøge feedback  
 

I.3 Samarbejde med kolle-
gaer, andre personale-
grupper, patienter og på-
rørende 

Samarbejder 

 
Samarbejde med andre fag-
grupper, eksempelvis plan-
lægge sit eget arbejde under 
hensyntagen til andre perso-
nalegrupper og pårørende, 
vejlede og supervisere ved 
behov, overholde aftaler. 
 
Samarbejde indenfor egen 
faggruppe eksempelvis være 
opmærksom på fælles ar-
bejdsforpligtigelser, vejlede 
og supervisere ved behov, 
gøre fornuftigt brug af andres 
viden og erfaring. 
 

Identificere gode rol-
lemodeller 
Opsøge feedback  
Vejleder kursus  

360-graders evaluering 
 

6-9 
 

I.4 Agere professionelt Professionel 

 
Forholde sig etisk til en pro-
blemstilling, eksempelvis 
omtale patienter, kolleger og 

Identificere gode rol-
lemodeller 
Opsøge feedback  
 

360-graders evaluering 6-9 
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samarbejdspartnere respekt-
fuldt, og overveje det etiske i 
en mulig behandling. 
Forholde sig til egne evner 
og begrænsninger, eksem-
pelvis søge hjælp ved behov, 
kende egne læringsbehov, 
planlægge egen uddannelse, 
følge med i specialets udvik-
ling, vedligeholde videnska-
belig viden, forholde sig til 
egne karrieremuligheder. 
 

I.5 Lede og organisere Leder- og administrator 

 
Administrere sin egen tid, 
eksempelvis at blive færdig 
til tiden med stue-
gang/ambulatorie/vagtarbejd
e, samtaler, med andre opga-
ver og bevare overblikket 
over opgaverne også i pres-
sede situationer. 
 
Lede og fordele arbejdsop-
gaver, eksempelvis lede et 
vagthold, fordele opgaver i 
forbindelse med stuegang 
herunder vide hvilke opgaver 
lægen bør bede andre vareta-
ge.  
 

Identificere gode rol-
lemodeller 
Opsøge feedback  
 

360-graders evaluering 6-9 
 

I.6 Gennemføre stuegang Leder- og administrator, 

samarbejder, kommunika-
tor, medicinsk ekspert 

 
Påtage sig lederrollen, de-
monstrerer samarbejdsevne i 
relation til plejepersonale, 
patiente*r og pårørende og 
udvise den nødvendige me-

Identificere gode rol-
lemodeller 
Opsøge feedback  
Refleksion over gode 
og dårlige stuegange 

Direkte observation 1-3 
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dicinske ekspertkompetence 
jf. mål nr. 1 
 
 

I.7 Varetage vagtarbejde Leder- og administrator, 

kommunikator, samarbej-

der, medicinsk ekspert 

  
Påtage sig lederrollen, de-
monstrere samarbejdsevne i 
relation til plejepersonale, 
patienter og pårørende og 
udvise den nødvendige me-
dicinske ekspertkompetence 
jf. mål nr. 1 
 
 

Identificere gode rol-
lemodeller 
Opsøge feedback  
Klinisk erfaring 

360 graders evaluering 
Casebaseret diskussion m 
generisk kompetencekort 
DSIM 

6-9 
 

I.8 Sikre den gode udskri-
velse 

Leder- og administrator, 

samarbejder, kommunika-

tor, medicinsk ekspert 

  
I samarbejde med det tvær-
faglige team sikre adækvat 
plan (plejeforanstaltninger, 
genoptræning, udredning) for 
patient, der udskrives. For-
midle planen, således at det 
er klart for patient, hjemme-
pleje, praktiserende læge og 
evt. ambulatorielæge, hvad 
formål og plan for det ambu-
lante forløb er. 
 

Læsning af journaler, 
refleksion over pati-
entforløb i forbindelse 
med epikrise skriv-
ning, træne epikri-
seskrivning 

Audit af egne udskrivel-
sesnotater/epikriser 
Hjælpeskema I8, DSIM 

10-12 
 

I.9 Udviser vilje og evne til 
kontinuerligt at opsøge 
ny viden, vurdere og ud-
vikle egen ekspertise 
samt bidrage til udvik-
ling af andre og faget 
generelt. 
 

Akademiker, Professionel 

 
Med rutine kunne anvende 
E-dok, Cardio.dk databaser, 
fx Pubmed, Up-to-date eller 
andre tilgange til en 
evidensbaseret 
litteratursøgning  

Afdelingsundervisning 
og udarbejde EBM-
opgave og fremlægge 
resultaterne heraf 
Refleksion over og 
diskussion af 
arbejdsfunktioner 
sammen med daglig 

Bedømmelse af opgave 
og præsentation. 
Kompetencekort til brug 
for vurderingen I9A 
findes på DSIM 

Kompetencekort til brug 
ved stuegang I9B DSIM 

10-12 
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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 problem-
stillinger som kræver kvali-
tetssikring, herunder gælden-
de retningslinjer og viden-
skabelig evidens  
  
Problematisere, kondensere 
og fremlægge en sygehistorie 

klinisk vejleder 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-

deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 

Læringsmetoder 

 

Selvstudier 

Selvstudium i faglig litteratur med fokus på det daglige kliniske arbejde er en forudsætning for at 

optimere evnen til at træffe kliniske beslutninger. 

 

Klinisk erfaring 

Gennem klinisk erfaring i det daglige arbejde opnås faglig udvikling. Der vil være mulighed for at 

arbejde dels med tæt supervision af mere senior læge for at opnå højere kompetencer. Efterføl-

gende vil der være mulighed for at arbejde mere selvstændigt, så beslutningsevnen kan fremmes 

og kompetenceniveauet højnes. Ved oplæring i kliniske procedurer, sker der en struktureret oplæ-

ring og supervision af mere erfarne kolleger. 

 

 

Undervisning og konferencefremlæggelse 

Undervisning af studenter og afdelingsundervisning benyttes til at støtte læringsprocessen. Alle 

ansatte skal bidrage til undervisning i afdelingen. 

 

Kursus 

Det generelle vejledningskursus skal gennemføres 

 

Refleksion over patientforløb 

Den uddannelsessøgende læge holder øje og følger op på patientforløb, hvor de selv har taget del 

i behandlingen. 

 

Udarbejde instrukser 

Der findes på afdelingen en liste over emner, hvor der ifølge nuværende og tidligere kolleger kun-

ne bruges en instruks. Den uddannelsessøgende vil have mulighed for i samarbejde med en klinisk 

vejleder at udarbejde instrukser for afdelingen indenfor relevante områder. 

 

Opsøge feedback 

Feedback er en væsentlig metode til læring indenfor alle lægeroller. På Aarhus universitetshospital 

og derfor også på Geriatrisk afdeling arbejdes der på at forbedre feedback-kulturen. Den uddan-

nelsessøgende forventes selv aktivt at opsøge og efterspørge feedback fra kliniske vejledere 

 

 

 

Kompetencevurderingsmetoder 

 

Case-baserede diskussioner og audit af egne udskrivelsesnotater/epikriser 
 
For kompetencerne I1 og I7, der skal vurderes ved casebaseret diskussioner og kompetencen I8, 

der skal vurderes ved Audit af egne epikriser, er det alle læger, der har ret til selvstændigt virke, 

der kan vejlede om disse kompetencer. Hovedvejleder, eller kliniske vejledere, der er i Hovedud-
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dannelse eller speciallæger kan godkende kompetencerne. Vejledning sker løbende. Når Uddan-

nelsessøgende mener at være klar til at få kompetencen godkendt, aftales tidspunkt for vurdering 

med klinisk vejleder eller hovedvejleder. De i målbeskrivelsen anførte vurderingsredskaber anven-

des. 

 

360-graders evaluering 

Efter ca. 6 måneders ansættelse aftaler uddannelseslægen tidspunkt for 360 graders evaluering 

med afdelingens 360-graders mediatorer. Formålet med denne kompetencevurderingsmetode er 

at få en tværfaglig vurdering af I-lægens varetagelse af lægerollen med fokus på kompetencerne 

kommunikator, samarbejder, professionel og leder/administrator. Kompetencerne I2, I3, I4 og I5 

godkendes af 360 graders mediator efter tilfredsstillende 360 graders evaluering. 360 graders eva-

lueringen indgår i godkendelsen af kompetence I7. 

 

Direkte observation 

Alle læger på afdelingen kan i konkrete tilfælde fungere som kliniske vejledere. Godkendelse af 

kompetencen I6 kan ske ved daglige kliniske vejleder, såfremt pågældende er i Hoveduddannel-

sesstilling eller speciallæge. Kliniske procedurer evalueres under udøvelse af proceduren som 

struktureret klinisk observation. I-lægen sikrer at kompetencen evalueres og godkendes som an-

ført i checklisten. 
 

Bedømmelse af opgave og præsentation 

EBM opgaven er en opgave, hvor man skal træne og demonstrere, at man kender og kan bruge – 

problemformulering, systematisk litteratursøgning og fremlæggelse (powerpoint). De punkter som 

man bedømmes på er følgende: 

1. Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg 

af problemstilling 

2. Klar formulering af spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen 

3. Præcis formulering af litteratursøgningskriterier 

4. Velbegrundet valg af litteraturreferencer, som anvendes til belysning af 

den valgte problemstilling 

5. Konklusion på resultater fundet i litteraturen 

6. Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen 

7. Konklusion og evt. implikationer for egen eller for afdelingens praksis 

Vurderingen af opgaven og fremlæggele sker ved de i målbeskrivelsen anførte vurderingsredska-

ber. Endelig godkendelse af kompetencen sker af hovedvejleder efter konferering med de ved 

fremlæggelsen tilstedeværende speciallæger. 

 

 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 

Generelle kurser 

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 

hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. 

Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal 

selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. 

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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4. Uddannelsesvejledning 
 

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 

Målbeskrivelse intern medicin Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specia-

levalg. 

 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

Afdelingen har en Uddannelsesansvarlig Overlæge (UAO). Den uddannelsesansvarlige overlæge 

(UAO) har det overordnede ansvar for uddannelsen på afdelingen. Se funktionsbeskrivelse på e-

dok. UAO tilbyder sin deltagelse i introduktionssamtalerne, og er ellers til rådighed for at hjælpe 

med afklaring af spørgsmål. UAO får alle referater fra vejledersamtaler til godkendelse via den 

elektroniske samtaleregistrering, RMUK. 

Afdelingen har en Uddannelseskoordinerende Yngre Læge, UKYL. UKYL har introduktionen af nye 

læger som kerneområde. Introduktionen er opdelt i to: Den introduktion, der gives ved ansættel-

sens start, og den introduktion, der gives når der skal startes med vagter. 

UKYL koordinerer undervisningen på afdelingen og styrer 3-timers-møderne” 

 

Tillidsrepræsentant. Der er valgt TR for de yngre læger, TR er også medlem i LMU. 

UAO, UKYL og TR, skemalægger og afdelingsledelsen arbejder sammen for a sikre den bedst muli-

ge uddannelse til alle afdelingens læger balanceret under hensyn til afdelingens drift 

 

Hovedvejleder: Alle får en hovedvejleder tildelt forud for ansættelsen. Vejleder er oftest i Hoved-

uddannelse, men kan også være speciallæge. Det er med hovedvejleder, at vejledersamtalerne 

holdes. 

 

Klinisk vejleder: Hoveduddannelseslæger eller speciallæger i de funktioner Introduktionslægen ak-

tuelt er tilknyttet, der er daglig vejleder. 

 

Vejlederkursus: Alle læger i geriatrisk afdeling har haft vejlederkursus. 

 

Ved de månedlige speciallægemøder drøftes alle uddannelseslæger opnåede og manglende kom-

petencer, så progression i kompetencerne sikres 

 

Rammer for uddannelsesvejledning  

Aarhus Universitetshosital bruger regionens elektroniske samtaleregistreringsværktøj, RMUK til 

vejledersamtalerne.  

Dato for første samtale er fastsat i velkomstbrevet, derudover skal afholdes samtaler min. hver 6. 

måned. Der kan afholdes flere justeringssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt. 

Introduktionslæge eller vejleder kan tage initiativ til afholdelse af samtaler. Det forventes at ud-

dannelsessøgende har forberedt sig grundigt til samtalerne, og før samtalen har udfyldt bag-

grundsinformationerne i skemaerne. 

 

Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Alle vejledersamtaler skal ende med en uddannelsesplan for den kommende tid: Hvilke kompe-

tencer skal der arbejdes med, hvem er daglig vejleder på disse, hvornår skal de være godkendt, og 

hvornår skal næste vejledersamtale finde sted.  
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Den uddannelsessøgende skal skrive referat af samtalen, som arkiveres i RMUK.  

Når uddannelsessøgende og vejleder har godkendt referatet godkendes det endeligt af UAO. 

Uddannelsesplanen må ikke stå i vejen for ”sund fornuft”. Hvis man har en patient med en særlig 

sygdomsmanifestation medtager man naturligvis også denne patient i sin portefølje, selvom det 

ikke forud var aftalt at arbejde med dette emne.  

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

I det daglige arbejde vil H-læger og speciallæger være daglig vejleder.  

Den uddannelsessøgende informerer om, hvilke kompetencer, der aktuelt arbejdes med, og daglig 

klinisk vejleder vil lægge vægt på, at der ved konferencer og ved sidemandsoplæring arbejdes med 

disse kompetencer efter kompetencevurderingsmetoderne.  

Geriatri er meget opbygget om det tværfaglige samarbejde, og derfor vil plejepersoner og tera-

peuter ofte være med i feed-back omkring patientkontakten. 

 

Konferencer og møder 

Lægekonference: I de forskellige funktioner er der monofaglige lægekonferencer. På sengeafsnit-

tene dagligt, i teams-ene en eller to gange ugentligt. Konferencen styres af hovedforløbslæger 

og/eller speciallæge. 

Tværfaglige konferencer: På sengeafsnittene gennemgås alle indlagte patienter ugentligt ved 

tværfaglig konferencer.  Alt personale involveret i de aktuelle patienter deltager Konferencen sty-

res af hovedforløbslæger og/eller speciallæge. 

 

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. 

 

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

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 uddannelsesudvalg
6
  

 

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. 

 

                                                        
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
6 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 
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6. Nyttige kontakter 
 

Uddannelsesansvarlige overlæge 

Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted www.auh.dk  

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  

Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 

 

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 

 

 


