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1. Indledning 
 

Specialet 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. 

Fokus er på erhvervelse og uddybelse af generelle lægelige kompetencer indenfor intern medicin. 

Udover dette skal den yngre læge opnå fortrolighed med de patientkategorier og 

diagnosegrupper, afdelingen kan tilbyde af mere endokrinologisk karakter.  

 

Specielle regionale forhold 

Introduktionsuddannelsen er nærmere specificeret i retningslinjer fra Det Regionale Råd for Læ-

gers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Her kan man finde information om obli-

gatoriske kurser og link til ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement”.  

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

om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/karrierevejledning/
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2. Uddannelsens opbygning  

Uddannelses varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram 

angiver, hvorledes forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb.  

Ansættelse 

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

12 mdr. 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af 

faglige funktioner og læringsrammerne 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Se afdelingens hjemmeside:  

http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/aalborgsygehus/medicinskce

nter/medicinskendokrinologiskafdeling/Sider/default.aspx 

Endokrinologisk afdeling er Region Nordjyllands eneste højtspecialiseret afsnit for hormon og stof-

skiftesygdomme, og sammen med Universitetshospitalets øvrige medicinske specialer, har afde-

lingen tillige lokalsygehusfunktion for Aalborg-området, med modtagelse af Intern-medicinske 

patienter. Der modtages såvel elektive som akutte henvisninger, til både indlæggelse og ambulant 

undersøgelse.  

Den ambulante aktivitet omfatter udredning og kontrol af diabetes, adipositas, thyreoideasyg-

domme, osteoporose, calciummetaboliske sygdomme, multiple endokrine neoplasier, polycystisk 

ovariesyndrom, hypofyse-, gonade- og binyrelidelser. Klinikken omfatter såvel diagnostiske enhe-

der (ultralyds- og finnålsdiagnostisk af thyreoideasygdomme), og har tilknyttet eget bioanalytisk 

afsnit, med mulighed for udførelse af endokrinologiske funktionsundersøgelser, specielle laborato-

rieanalyser, måling af knoglemineralindhold og kropssammensætning (DEXA-scan), døgnblod-

tryksmåling, 3-døgns subkutan glucoseprofil, og digital retina-fotografering af patienter med dia-

betes. Herudover varetages diabetes-patientskole, Diabetesfodcenter Nordjylland og Insulinpum-

pecenter for region Nordjylland.  

Der er et tæt formaliseret samarbejde med andre diagnostiske (nuklearmedicin, radiologi) og te-

rapeutiske afdelinger: Øre-næse-hals Afdelingen (thyreoidea-og parathyroidealidelser), Gynæko-

http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/aalborgsygehus/medicinskcenter/medicinskendokrinologiskafdeling/Sider/default.aspx
http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/aalborgsygehus/medicinskcenter/medicinskendokrinologiskafdeling/Sider/default.aspx
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logisk Afdeling (PCOS, hirsutisme og svangrekonkrol ved endokrine lidelser) heraf fællesambulato-

rium omkring de prægestationelle og gestationelle diabetikere, Øjenafdelingen (diabetisk- og thy-

reoidearelateret øjensygdom), Neurokirurgisk afdeling (Hypofyselidelser) med fælles ambulatori-

um ”Neuro-Endokrin ambulatorium”, Psykiatrisk afdeling (spiseforstyrrelser). 

Udover endokrinologiske specialfunktioner varetager afdelingen diagnostisk og behandling af spe-

cifikke intern medicinske sygdomme for optageområdet, i samarbejde med de øvrige intern medi-

cinske specialer. Afdelingen deltager i studenterundervisning og har postgraduate uddannelsesfor-

løb for basislæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i intern medicinske specialer.  

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Introduktion: 

De første par uger på afdelingen, er afsat til introduktion med fremvisning og demonstration af 

lokaliteter, arbejdsplaner, kaldesystemer, sengeafdeling, ambulante funktioner, omklædning, etc. 

Hertil anvendes en tjekliste. Har man ikke tidligere været ansat på Aalborg Universitetshospital vil 

der indgå en central introduktion med blandt andet gennemgang af de elektroniske systemer, der 

anvendes. Ud over den praktiske introduktion vil lægen følge med mere erfarne kollegaer på vagt, 

stuegang og i ambulatorium. 

Vagtarbejde: 

Lægen vil som udgangspunkt indgå i forvagtslaget (FV).  

Forvagt: 

Forvagtslaget er en to-delt tilstedeværelsesvagt (dag/aften-nat), og deles uden for dagtid med 

nefrologisk, reumatologisk og geriatrisk afdeling – i alt 13 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. 

Herudover er der i aften-nat vagten en 4. forvagt (medicinsk modtagevagt), der primært aflaster i 

modtagelsen med 112-patienter og uselekterede intern medicinske patienter, denne vagt dækkes 

af Endokrinologisk afdeling hver 6. dag. Endvidere er der kl. 16.30-08.00 alle ugens dage en skade-

vagt (ATC-forvagt) (KBU‐læge ansat i FAM), som under supervision fra Akut‐læge/TBV‐vagt skal 

varetage den medicinske 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/ Tilstedeværelses bagvag-

ten (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-

cinsk center. vagtinstruks for Klinik Medicin 

Supervisionsmuligheder: 

https://pri.rn.dk/Sider/6034.aspx
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Der er altid let tilgængelighed til vejledning/supervision idet både nyremedicinsk og endokrinolo-

gisk 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 ar-

bejde i FAM er der alle dage kl. 8:00 – 20:00 (weekender/helligdage dog til kl. 18.00)  tilstedevæ-

relse af en ”Akut‐læge” og kl. 20:00 ‐ 8:00 tilstedeværelse af en TBV‐vagt, som er en speciallæge 

eller HU‐læge fra én af de 6 intern medicinske afdelinger. 

Stuegang: 

Sengeafdelingen er opdelt i 2 teams, hvor der til hvert team er tilknyttet en ansvarlig stuegangsgå-

ende læge. Herudover vil både FV og BV gå stuegang på hver 1-3 patienter (FV som superviseret 

stuegang). Der afholdes forstuegang i hvert team med deltagelse af de stuegangsgående læger og 

sygeplejersker, med henblik på gennemgang af patienterne og opstilling af en prioriteret stue-

gangs-rækkefølge.  Der er flere gange månedligt skemalagt stuegangs-supervision for Intro-

lægerne, med navngiven supervisor. 

Ambulatorium/dagafsnit: 

Man varetager som Introduktionslæge ikke selvstændigt ambulatorium, men vil i løbet af opholdet 

flere gange skulle varetage dagafsnittet med udredning, kontrol og behandling af diabetes patien-

ter, ligesom man kommer til at varetage medicinsk forundersøgelse (Mefu) hvor der udredes, kon-

trolleres og behandles patienter henvist på mistanke om endokrinologiske sygdomme. Disse funk-

tioner varetages under tæt supervision og vejledning af speciallæge. 

Konferencer: 

På afdelingen afholdes forskellige konferencer i løbet af dagen, indhold/hensigt er skitseret neden-

for. 

Morgenkonference: Alle hverdage. Her deltager alle læger og medicinske studenter. Afgående 

vagthold aflægger rapport og fremstiller evt. interessant/relevant case. Dagens arbejde fordeles. 

Røntgenkonference:  Mandag, onsdag og fredag. Systematisk præsentation af indlagte patienters 

røntgenundersøgelser ved røntgenlæge. Alle læger deltager.  

Teamkonference: Hverdage. Afholdes forud for stuegang og i dagafsnittet. Deltagere er relevante 

læger og sygeplejersker, som står til hhv. stuegang-/dagafsnits-funktion. 

Middagskonference: Alle hverdage. Alle læger deltager. Her drøftes kliniske problemstillinger hos 

indlagte/ambulante patienter og gives besked til vagtholdet om opfølgende opgaver. Alle er vel-

komne til at præsentere relevante cases, gerne fra ambulatorierne. 

NUK/Endo konference: ca. 4 x årligt. Emne-baseret gennemgang af nuklearmedicinske undersøgel-

ser, henvist fra Endokrinologisk afdeling. Læger fra Endokrinologisk og Nuklearmedicinsk afdeling. 

Vagtholdskonferencer: Fordelingsmøder i ”Oasen” modtagelsen, med henblik på; status over an-

komne og meldte patienter, og opgaver i afdelingerne; vagtoverlevering mellem Akutlæge og TBV; 

uddelegering af opgaver. Deltagere er Akutlæge, TBV, FV 1-3, MMV og ATC-forvagt 
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Formaliseret undervisning: 

Hver tirsdag morgen (i semester månederne) afholdes der skiftevis ”staff-meetings” for hele syge-

huset eller fællesundervisning for de medicinske afdelinger.  

Hver torsdag morgen afholdes afdelingsundervisning, efter plan fra afdelingens UKYL. Undervis-

ningen varetages både af speciallæger og af uddannelsessøgende læger.  

Ca. 6 gange årligt, afholdes der om eftermiddagen ”speciallæge-undervisning” i specialerelevante 

emner, for alle interesserede læger med vagttilknytning til endokrinologiske patienter.  

Kurser og kongresser: 

Udover obligatoriske kurser kan der ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagel-

se ved skriftlig (elektronisk skema udfyldes) ansøgning til den ledende overlæge.  

Forskning: 

Der er til afdelingen tilknyttet et forskningscenter, professorer, kliniske lektorer og Ph.d studeren-

de. Afdelingen deltager i undervisningen af lægestuderende ved både Aalborg- og Aarhus Universi-

tet, ligesom studerende på sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet. Der foregår nationale og 

internationale forskningsaktiviteter indenfor de fleste af de endokrinologiske områder. Fokus er 

især rette imod knoglemetaboliske-, thyroidea-, og hypofyse sygdomme, samt på svær adipositas 

og diabetes. Mulighed for forskningsprojekter forsøges tilbudt til alle yngre læger med interesse 

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

Kompetencekrav 

En speciallæge har brug for kompetencer på en række felter. Kompetencerne kan teoretisk set deles op på 7 roller: 

 Medicinsk ekspert      

 Kommunikator 

 Samarbejder 

 Leder/Administrator/Organisator   

 Sundhedsfremmer 

 Akademiker/Forsker/Underviser 

 Professionel 

  

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6iPDEpbfRAhXIIFAKHTUICy0QjRwIBw&url=https://www.sst.dk/da/nyheder/2013/det-danske-syn-paa-laegerollerne&psig=AFQjCNGrOavZnUCDX3wOBpOdwt0_GADxpA&ust=1484127933380345
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Opdelingen er teoretisk, fordi enhver lægelig kompetence indeholder elementer fra de fleste af de 7 roller. Opdelingen kan dog tjene til at bevidstgøre om 

indholdet af de enkelte kompetencer. 

 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

 

Nedenstående skema angiver målbeskrivelsens 9 læringsmål med tilhørende delmål, lærings- og kompetenceevalueringsmetode.  

FIM= fælles intern medicin 

 

Målnummer og 

kompetencemål 

(svarende til 

målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsstrategier, anbefaling 
Kompetence-vurderingsmetode 

(obligatorisk) 

 

Tidspunkt for forventet kompeten-

cegodkendelse  (md) 

Fælles intern medicinske kompetencer 

FIM-1 

Varetage diagno-

stik, behandling, 

profylakse af de 

almindelige medi-

cinske sygdoms-

manifestationer, 

herunder at kunne 

afgøre om patien-

ten skal henvises 

Medicinske ekspert, sundheds-

fremmer 

1. Brystsmerter, 

2. Åndenød 

3. Bevægeapparatets smerter 

4. Feber 

5. Vægttab 

- Selvstudier og klinisk erfaring 

- Konference-fremlæggelse og diskussion 

- Iagttage andres arbejde (herunder epikri-

se-skrivning) 

- Undervise 

- Udarbejde undervisningsmateriale 

- Deltagelse i teoretiske kurser 

Case-baserede diskussioner,  

Vurderes ved hjælp af generisk kom-

petencekort  

 

FIM 1.1:            3-6 

FIM 1.2:            1-3 

FIM 1.3:            6-9 

FIM 1.4:            1-3 

FIM 1.5:           9-12 

FIM 1.6:           9-12 
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til andet speciale. 6. Fald & Svimmelhed 

7. Ødemer 

8. Mavesmerter og afføringsfor-
styrrelser, 

9. Den terminale patient 

10. Bevidsthedspåvirkning og/eller 
fokale neurologiske udfald 

11. Væske og elektrolytforstyrrelser 

12. Det abnorme blodbillede 

13. Forgiftningspatienten 

14. 14. Den shockerede patient 

FIM 1.7:            3-6 

FIM 1.8:            6-9 

        FIM 1.9:           9-12 

FIM 1.10:         3-6 

FIM 1.11:         6-9 

FIM 1.12:        9-12 

FIM 1.13:         1-3 

FIM 1.14:        9-12 

FIM-2: Varetage 

god kommunikati-

on 

Kommunikator 

Indhente information fra patienter og 

pårørende eksempelvis stille relevante 

spørgsmål, lytte og forstå, og give plads 

til samtalepartneren 

Videregive og indhente information 

ved tværfaglige møder, ved stuegang 

og konferencer og i journalnotater og 

epikriser, eksempelvis både mundtligt 

og skriftligt kunne fremstille en pro-

blemstilling kortfattet og struktureret, 

samt formulere en konklusion. 

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

360-graders evaluering 

 

        9-12 

FIM-3: Samarbejde 

med andre perso-

nalegrupper, pati-

enter og pårøren-

Samarbejder 

Samarbejde med andre faggrupper, 

eksempelvis planlægge sit eget arbejde 

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

360-graders evaluering 

 

           9-12 
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de under hensyntagen til andre persona-

legrupper og pårørende, vejlede og 

supervisere ved behov, overholde afta-

ler. 

Samarbejde indenfor egen faggruppe 

eksempelvis være opmærksom på 

fælles arbejdsforpligtigelser, vejlede og 

supervisere ved behov, gøre fornuftigt 

brug af andres viden og erfaring. 

 

Vejl.kursus 

FIM-4: Agere pro-

fessionelt 

 

Professionel 

Forholde sig etisk til en problemstilling, 

eksempelvis omtale patienter, kolleger 

og samarbejdspartnere respektfuldt, og 

overveje det etiske i en mulig behand-

ling. 

Forholde sig til egne evner og be-

grænsninger, eksempelvis søge hjælp 

ved behov, kende egne læringsbehov, 

planlægge egen uddannelse, følge med 

i specialets udvikling, vedligeholde 

videnskabelig viden, forholde sig til 

egne karrieremuligheder 

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

360-graders evaluering 

 

9-12 

FIM-5: Lede og 

organisere 

 

Leder- og administrator 

Administrere sin egen tid, eksempelvis 

at blive færdig til tiden med stue-

gang/ambulatorie/vagtarbejde, samta-

ler, med andre opgaver og bevare 

overblikket over opgaverne også i pres-

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

SOL kurser 

360-graders evaluering 

 

9-12 
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sede situationer. 

Lede og fordele arbejdsopgaver, ek-

sempelvis lede et vagthold, fordele 

opgaver i forbindelse med stuegang 

herunder vide hvilke opgaver lægen 

bør bede andre varetage.  

FIM-6: Gennemfø-

re stuegang 

Leder- og administrator, samarbejder, 

kommunikator, medicinsk ekspert 

Påtage sig lederrollen, demonstreer 

samarbejdsevne i relation til plejeper-

sonale, patienter og pårørende og 

udvise den nødvendige medicinske 

ekspertkompetence jf. mål nr. 1 

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

Refleksion over gode og dårlige stuegange 

Overvejelser over egen faglig og personlig 

udvikling siden intro niveau 

Direkte observation 
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FIM-7: Varetage 

vagtarbejde 

 

Leder- og administrator, kommunika-

tor, samarbejder, medicinsk ekspert 

Påtage sig lederrollen, demonstrere 

samarbejdsevne i relation til plejeper-

sonale, patienter og pårørende og 

udvise den nødvendige medicinske 

ekspertkompetence jf. mål nr. 1 

Identificere gode rollemodeller 

Opsøge feedback 

 

360 graders evaluering 

Casebaseret diskussion med generisk 

kompetencekort 

9-12 

FIM-8: Sikre den 

gode udskrivelse 

Leder- og administrator, samarbejder, 

kommunikator, medicinsk ekspert 

I samarbejde med det tværfaglige team 

sikre adækvat plan (plejeforanstaltnin-

ger, genoptræning, udredning) for 

patient, der udskrives. Formidle pla-

nen, således at det er klart for patient, 

hjemmepleje, praktiserende læge og 

evt. ambulatorielæge, hvad formål og 

Læsning af journaler, refleksion over pati-

entforløb i forbindelse med epikriseskriv-

ning, træne i epikrise-skrivning 

Overvejelser over egen faglig og personlig 

udvikling  

Audit af egne udskrivelsesnotater/ 

epikriser 

Hjælpeskema 18: auditskema, 

 

6-9 
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plan for det ambulante forløb er. 

FIM-9: Udviser 

vilje og evne til 

kontinuerligt at 

opsøge ny viden, 

vurdere og udvikle 

egen ekspertise 

samt bidrage til 

udvikling af andre 

og faget generelt. 

 

Akademiker, Professionel 

 Med rutine kunne anvende 
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 frem-

lægge en sygehistorie 

Afdelingsundervisning 

Refleksion over og diskussion af arbejds-

funktioner sammen med daglig klinisk 

vejleder 

EBM opgave 

Deltagelse i videnskabelige projekter 

Bedømmelse af opgave og 

præsentation. 

Kompetencekort 19A 

Kompetencekort 19B 

         9-12 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 

kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på ansættelsesstedet 

Uddannelsesforløbet omfatter deltagelse i stuegangsfunktion, håndtering af ambulante/elektive 

patienter, specialets instrumentelle procedurer etc., og deltagelse i det akutte arbejde. Vurdering 

af kompetencer foretages kontinuerligt gennem hele uddannelsesforløbet. Kompetence defineres 

her som evnen til at løse professionens centrale opgaver med rutine, gennem velovervejet og 

anerkendt brug af viden, rationel klinik, kommunikation, værdigrundlag og personlige holdninger 

og refleksion i den daglige praksis. 

 

Læringsmetoder: 

- Mesterlære: Alle kliniske situationer kan anvendes i uddannelsesmæssig sammenhæng, og 
en stor del af de kompetencer, der skal opnås, fås ved struktureret oplæring og supervision 
fra mere erfarne kollegaer. Det er derfor vigtigt at være opsøgende og udnytte de mange læ-
ringssituationer, blandt andet ved at efterspørge feedback 

- Selvstudium: Det forventes at uddannelsessøgende læge tilegner sig viden via selvstudium, 
både ved læsning af faglitteratur samt ved orientering i afdelingens instrukser samt i de na-
tionale behandlingsvejledninger. Afdelingen råder over et mindre bibliotek med relevant 
specialelitteratur, ligesom der er fri elektronisk adgang til en række tidsskrifter. Planlægning 
af selvstudier kan ske ved udfærdigelse af den individuelle uddannelsesplan. 

- Afdelingsundervisning: Uddannelseslægen deltager aktivt i afdelingsundervisningen, både 
med case-baseret og teoretisk undervisning. Der skal ligeledes udfærdiges en EBM-opgave, 
med fremlæggelse heraf. Både udfærdigelse af undervisningsmateriale og mundtlig frem-
læggelse har stor værdi læringsmæssigt. Desuden konferencefremlæggelse og diskussion. 

- Refleksion: Ved journalgennemgang, epikriseskrivning, stuegange – samt refleksion over og 
diskussion af arbejdsfunktioner samt overvejelser/refleksion over egen faglig og personlig 
udvikling 

- Deltagelse i videnskabelige projekter: Ved interesse herfor er der gode muligheder for delta-
gelse i videnskabelige projekter i afdelingen, hvorved både ens faglige-, akademiske- og pro-
fessionelle rolle styrkes. 

- Kursus: Flere kompetencemål opfyldes til dels gennem teoretiske kurser, såvel de generelle 
som de specialespecifikke. 

 

Kompetencevurderingsmetoder: 

Kompetencevurdering sker løbende gennem uddannelsesforløbet, således at kompetencerne se-

nest er fuldført, på de i uddannelsesplanen fastsatte tidspunkter. 

Det er hovedvejlederen, der har ansvaret for at kompetencevurderingen finder sted, og aftales 

med den uddannelsessøgende løbende under opholdet. Selve kompetencevurderingen vil oftest 

ligge i forbindelse med de obligatoriske vejledersamtaler, dog således at den uddannelsessøgende 

har haft tid til at indsamle data, indenfor de aftalte kompetencer, der skal vurderes. 

De kliniske kompetencer opnås under det daglige arbejde, både i forbindelse med vagt-, stue-

gangs- eller ambulatoriefunktionerne, og alle mere erfarne kollegaer fungerer her som daglige 
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kliniske vejledere. Selve kompetencegodkendelsen foregår i stor udstrækning ved case-baserede 

diskussioner, audit af egne indlæggelses-, gennemgangs- og epikrise-notater og ved anvendelse 

af kompetencekort og hjælpeskemaer der er udarbejdet til formålet. 

En del af kompetencerne evalueres gennem en 360 graders evaluering, som gennemføres elek-

tronisk hen mod slutningen af ansættelses periode. 360 graders evalueringsrapporten gennemgås 

sammen med den uddannelsessøgende og afdelingens 360 graders feedback-facilitator, her udar-

bejdes der en skriftlig handleplan for opfølgning, som indgår i de efterfølgende samtaler med ho-

vedvejlederen. 

Det er Uddannelsesansvarlig overlæges ansvar, at indkalde og igangsætte 360 graders evaluering. 

Uddannelseslægen har ansvar for og tager initiativ til løbende kompetencevurdering og dokumen-

tation i logbogen i samarbejde med hovedvejlederen. 

 

3.3 Obligatoriske kurser 

 

Vejledningskursus  

Varer 2 dage. Arrangeres af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Den yngre læge un-

der uddannelse skal selv tilmelde sig kursus plan2learn.dk. Information om tilmelding og kursus-

tidspunkter kan findes via Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk 

 

http://www.plan2learn.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/vejledningskursus/
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4. Uddannelsesvejledning  
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal 

efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 

Organisering af den lægelige videreuddannelse: 

Der er 1 uddannelsesansvarlig overlæge (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 i tilfælde, 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. Sik-

rer/varetager desuden 360 graders evaluering. 

Der er 2 UKYL’er i afdelingen, som planlægger og varetager introduktionen af yngre læger i afde-

lingen, herudover står de for planlægning af den interne undervisningsplan i afdelingen og er tov-

holder for NUK/Endo konferencerne, samt frokost og aftenmøderne i afdelingen. 

Læger i introduktionsuddannelse tildeles en hovedvejleder, der er speciallæge eller hoveduddan-

nelseslæge i intern medicin/endokrinologi og som har gennemgået vejlederkursus. 

De yngre læger har valgt en tillidsrepræsentant (TR), der også er medlem af LMU. 

På de faste lægemøder er uddannelse et fast punkt på dagsordenen, hvorved uddannelsesfokus 

fastholdes ligesom nye uddannelsesmæssige tiltag gennemgås. 

 

Rammer for uddannelsesvejledning: 

Skema til afholdelse af de formelle introduktions-, justerings-, og slutsamtaler forefindes på intra-

nettet (K-Drewet ”Kontor -> AUH-ENDO-laeger -> vejledning og uddannelse -> vejledningssamtaler 

+ skabeloner). Hyppigheden af formelle vejledersamtaler med hovedvejleder aftales indbyrdes 

efter behov, men anbefales som minimum hver 4. måned. Samtalerne er ikke skemalagte, men 

aftales indbyrdes mellem hovedvejleder og uddannelsessøgende, den forventede varighed af mø-

derne er mellem 30 og 60 min. Kopi af introduktions-, justerings-, og slutsamtaler skal tilgå UAO til 

gennemsyn og arkivering. 

Udover de obligatoriske vejledningssamtaler med hovedvejleder, afholder UAO afstemningssamta-

le inden for den 1. måned af ansættelsen. Indkaldelse hertil udsendes af UAO. 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/18824F4056B54189BB350F0084D98381.ashx?m=.pdf
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Udarbejdelse af uddannelsesplan: 

Individuel uddannelsesplan udfærdiges af den uddannelsesøgende læge i samarbejde med hoved-

vejlederen, i forbindelse med de formelle vejledningssamtaler. Planen skal blandt andet indeholde 

de kompetencemål der skal arbejdes på til næste vejledersamtale og efterfølgende sendes til UAO 

til gennemsyn, godkendelse og arkivering. 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde: 

Alle læger på afdelingen der har et højere uddannelsestrin i forhold til den uddannelsessøgende, 

kan fungere som daglig klinisk vejleder. Godkendelse af kompetencer sker hovedsagligt via hoved-

vejlederen, men kan uddelegeres til de daglige kliniske vejledere. 

Kompetenceopnåelse sker i vid udstrækning gennem de daglige kliniske funktioner, og arbejdstil-

rettelæggelsen sikre at man opnår funktionstid både med vagter, stuegang og ambulatoriearbejde. 

Alle funktioner er planlagt, så en uddannelsessøgende læge altid har mulighed for supervision og 

vejledning af en mere senior læge. 

Alle vores vejledere har været på vejlederkursus, og opfordres til at genopfriske kurset, såfremt 

det ligger mere end 10 år tilbage.  
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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. 

                                                             

1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  

2 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/ 

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

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

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/
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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 uddannelsesudvalg6  

 

Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 

videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bi-

drage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelses-

steder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers eva-

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

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

Uddannelsesansvarlig overlæge 

Link til netværksliste over uddannelsesansvarlige overlæger på Aalborg Universitetshospital: 

Uddannelsesansvarlige overlæger 

Afdelingens hjemmeside 

PersonaleNet - Medicinsk Endokrinologisk Afdeling 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  

Oversigt findes på www.cesu.au.dk for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 

 

Specialeselskabets hjemmeside 

www.endocrinology.dk 

 

Sundhedsstyrelsen 

www.sst.dk 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger 

 

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) 

 

http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/Uddannelsesansvarlige-og-koordinerende-laeger/Uddannelsesansvarlige-overlaeger
http://personalenet.rn.dk/organisation/organisationssider/sundhed/AalborgSygehus/MedicinskCenter/MedicinskEndokrinologiskAfdeling/Sider/default.aspx
http://www.cesu.au.dk/
http://www.endocrinology.dk/
http://www.sst.dk/
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger
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

