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1. Indledning 

 
Specialet Intern medicin er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også speciallægeud‐
dannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions‐ og hoveduddannelsesforløb un‐
derstøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje (www.dsim.dk) . Denne udleveres ved 
første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til 
denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddan‐
nelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentati‐
on for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå 
speciallægeanerkendelse.  
 
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 
 

1. ansættelse  2. ansættelse 

Reumatologisk afdeling, 
Aalborg Universitetshospital 

Infektionsmedicinsk Afdeling, 
Aalborg Universitetshospital 

6 mdr  6 mdr 

 
 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder 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. 
 
 

1. ansættelse: Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 
www.aalborguh.rn.dk/Afsnit‐og‐ambulatorier/Reumatologisk‐Afdeling 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Reumatologisk afdeling er en intern medicinsk afdeling med speciale i Reumatologi. Afdelingen har 
regionsfunktion indenfor grenspecialet (inflammatoriske led, bindevævs‐ og vaskulitsygdomme 
samt rygsygdomme) og varetager desuden specialerelaterede opgaver i relation til patienter fra 
Aalborg Universitetshospitals optageområde (UL‐skanning, ledinjektioner mm). Endvidere modta‐
ger afdelingen uselekterede patienter med internmedicinske sygdomme, som indlægges via AMA. 
Reumatologisk afdeling vandt inspektorprisen som bedste uddannelsesafdeling 2010.  
Reumatologisk afdeling er en del af Klinik Medicin, som består af følgende afdelinger fordelt på 
Aalborg Sygehus Syd, Aalborg Sygehus Nord og Dronninglund sygehus: Reumatologisk afdeling, In‐
fektionsmedicinsk afdeling (7 Øst), Medicinsk Hæmatologisk afdeling (7 Vest), Medicinsk Nefrolo‐
gisk afdeling (8 Øst), Medicinsk Endokrinologisk afdeling (8 Vest), Medicinsk Gastroenterologisk 
afdeling (9 Øst) og Medicinsk Afdeling, Dronninglund. 
 
Introduktion Reumatologisk afdeling 
Introduktionslægens introduktion til Reumatologisk afdeling tilpasses lægens tidligere ansættelser. 
Første dag vil den nyansatte læge introduceres til afdelingen, præsenteres for kollegaer og vises 
rundt i afdelingens forskellige afsnit. Lægen introduceres til elektroniske patientjournaler, medi‐
cinkort, biokemi, billeddiagnostik, diktering mm. Lægen gives koder til ovenstående. De følgende 
dage vil lægen introduceres til vagten, stuegangsfunktionen, ambulatoriet, tidlig artrit og disku‐
sambulatorium. Introduktionslægen deltager i Sygehusets generelle introduktionsprogram sidelø‐
bende.  
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Reumatologisk afdeling har et sengeafsnit med 6 senge, 20 dagafsnitspladser samt et ambulatori‐
um med følgende delafsnit: alment inflammatorisk afsnit, tidlig artrit afsnit, diskusafsnit, UL‐afsnit 
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samt biologisk afsnit. Reumatologisk afdeling har vagt med tilkald kl. 18.00 – 8.00 hhv. kl. 15.00 – 
8.00 weekend og helligdage. I dette vagtlag deltager Introduktions‐ og Hoveduddannelseslæger. 
Reumatologisk afdeling har ikke en bagvagtsfunktion, men der vil i dagarbejdstiden være dedike‐
ret en speciallæge med supervisorfunktion (havelågelægen). Der er en beredsskabsvagt fra kl. 
16.00 ‐ i dette vagtlag deltager alene overlæger. 
Introduktionslægens arbejde varetages altid sideløbende med en mere erfaren læge. Reumatolo‐
gisk afdeling har således ingen funktioner, hvor introduktionslægen varetager kliniske funktioner 
uden let tilgængelig mulighed for løbende vejledning og supervision af en senior læge.  
Introduktionslægen vil under ansættelsen deltage i følgende funktioner: 

 Stuegang – gennemsnitlig1‐2 gange pr uge 

 Tidlig artrit afsnit – gennemsnitlig en gang pr 2. uge. 

 Diskus afsnit – gennemsnitlig en gang pr 2. uge. 

 Dagvagt reumatologisk afdeling – gennemsnitlig 1‐2 gange pr uge. 
 
Undervisning  
Konferencer:  
Reumatologisk afdeling har dagligt morgen og middagskonference med deltagelse af alle læger. 
Der er desuden en ambulatoriekonference dagligt kl. 11.30 med deltagelse af de læger og sygeple‐
jersker, der har funktion i ambulatoriet den pågældende dag. Der er røntgenkonference hver dag 
kl 11.45. På sengeafdelingen er der ugentlige tværfaglige konferencer. 
 
Formaliseret undervisning:  
Tirsdage kl. 8.00‐8.45 Staff meetings alternerende med intern afdelingsundervisning med fortrins‐
vist reumatologiske emner. 
Fredage kl. 8.30‐9.00 Intern undervisning ved afdelingens yngre læger. Introlægen vil komme gen‐
nem følgende emner: Evidensbaseret medicin, journal club, case, valgfrit emne. 
Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende fra Aarhus Universitet og Aalborg Uni‐
versitet. Introduktionslægen gives funktion som tutorlæge for en medicinstuderende under den‐
nes ophold på afdelingen. Introduktionslægen forventes ligeledes at deltage aktivt i den daglige 
undervisning af de medicinstuderende. 
 
Kurser og kongresser 
Introduktionslægen tilmeldes et‐dagskursus i ledvurdering. Herudover er der mulighed for delta‐
gelse i UL‐undervisning/kurser ved interesse herfor. Fri med løn ved præsentation ved nationale 
og internationale kongresser. 
 
Forskning 
Reumatologisk afdeling har igangværende projekter indenfor diagnostik og behandling af inflam‐
matoriske sygdomme, UL, idrætsmedicin samt ryg‐ og smerteforskning. Reumatologisk afdeling 
har flere PhD‐studerende tilknyttet.  
 
Forskningsinitiativer støttes og den uddannelsessøgende læge opfordres til at deltage i og initiere 
videnskabelige projekter. 
Medicinsk bibliotek, Aalborg sygehus har ca. 850 tidsskriftabonnementer. Medicinsk bibliotek kan 
hjælpe med informationssøgning, fremskaffelse af litteratur, undervisning i brug af relevante da‐
tabaser, udvælgelse af ”kvalitets‐information” og brug af Internettet og brug af relevante ressour‐
cer på Internettet. 
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2. ansættelse: Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital  
www.aalborguh.rn.dk/Afsnit‐og‐ambulatorier/Infektionsmedicinsk‐Afdeling 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Infektionsmedicinsk afdeling 7Ø er en intern medicinsk afdeling med grenspeciale i infektionssyg‐
domme. Afdelingen varetager diagnostik og behandling af patienter med hjemlige eller importe‐
rede akutte eller kroniske infektionssygdomme hos både immunkompetente og immunsupprime‐
rede patienter. Afdelingen har højtspecialiseret/regionsfunktion vedrørende patienter med 
HIV/AIDS, tropesygdomme, immundefekter samt patienter med alvorlige infektionssygdomme, fx 
meningitis, encephalitis og kompliceret sepsis. Afdelingen har et specielt ansvarsområde vedrø‐
rende modtagelse af patienter med særligt smitsomme sygdomme, der kræver isolation. Endvide‐
re modtager afdelingen som en del af Klinik Medicin uselekterede intern medicinske patienter. 
Ca.50%  af patienterne er specialepatienter.  
Infektionsmedicinsk afdeling er en del af Klinik Medicin, som omfatter Medicinsk Hæmatologisk 
afdeling (7 Vest), Infektionsmedicinsk afdeling (7 Øst), Medicinsk Endokrinologisk afdeling (8 Vest), 
Medicinsk Nefrologisk afdeling (8 Øst), Medicinsk Gastroenterologisk afdeling (9 Øst), Reumatolo‐
gisk afdeling og Medicinsk afdeling Dronninglund.   
Infektionsmedicinsk afdeling havde inspektorbesøg i 2009, hvor konklusionen af inspektorrappor‐
ten var: ”Infektionsmedicinsk afdeling er et særdeles godt uddannelsessted for yngre læger. De 
yngre læger fremhæver afdelingens professionalisme, høje akademiske niveau, det høje faglige læ‐
ringsmiljø og en særdeles god kollegial stemning. Det er tydeligt, at afdelingen fortsat prioriterer 
de yngre lægers uddannelse højt.” 
 
Introduktion til Infektionsmedicinsk afdeling  
Introduktionslægen modtager ca. 14 dage før tiltrædelsen introduktionsmateriale omfattende ud‐
dannelsesprogram, tjekliste for introduktionen, vagtinstruks for Klinik Medicin, diverse program‐
mer for afdelingens formaliserede undervisning og information om hvem der er hovedvejleder. 
Første dag vil den nyansatte læge blive introduceret til afdelingen med præsentation for kollegaer 
og rundvisning i afdelingens forskellige afsnit og ”Den fælles Akut Modtagelse (FAM/ AMA). De 
følgende dage vil lægen blive introduceret til vagt‐ / stuegangsfunktion, hvor introduktionen til‐
passes individuelt afhængig af lægens tidligere ansættelser. Der indledes med en vagtfri introduk‐
tionsperiode på 1 uge, hvor lægen møder i dagtid hver dag. Den første aften/nattevagt foregår 
som ”følgevagt”, dvs. som dupleret FV under supervision af en af afdelingens erfarne reservelæ‐
ger. Det er obligatorisk at deltage i ”Hjertestop kursus” arrangeret af Kardiologisk afdeling og ”In‐
troduktionsundervisning til FAM/AMA” 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Infektionsmedicinsk afdeling har et sengeafsnit med 16 senge incl. 2 slusestuer til isolation, et 
dagafsnit og ambulatorier. Introduktionslægen indgår i forvagtslaget, som omfatter KBU‐/ intro‐
duktions‐ og fase 1 HU‐læger. Forvagten er en to‐delt tilstedeværelsesvagt(dag‐/ aften‐nat) og 
som i aften‐nat og weekender/helligdage deles med forvagtslaget i Medicinsk Hæmatologisk afde‐
ling. Fælles Akut Modtagelse (FAM) i Klinik Medicin har i alt 3 forvagter i aften/nat på hverdage og 
i hele døgnet i weekender/helligdage. Endvidere er der kl. 15:30‐23:00 på hverdage og kl. 8:00‐
23:00 weekender/helligdage en stjernevagt (læge, der mindst har tilladelse til selvstændigt virke), 
der fungerer som et et fjerde forvagtslag, som varetager den medicinske skadestue. 
 
Introduktionslægen indgår i flg. funktioner: 
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Vagtfunktion: Dagtid kl. 8:00‐15:30 på hverdage og kl. 9:00‐16:30 weekender/helligdage.       Af‐
ten/ nat kl. 15:30‐ 08:00 på hverdage og kl. 16:30 – 9:00 weekender/helligdage. Primære opgave i 
dagtiden er at modtage akutte medicinske patienter visiteret til Infektionsmedicinsk afd i FAM ( 
skadestue/modtagelsen). På hverdage endvidere at modtage elektive patienter visiteret til ind‐
læggelse i Infektionsmedicinsk afdeling eller dagafsnittet samt andet akutarbejde i afdelingen. I af‐
ten/nat og weekender/helligdage skal forvagten modtage akutte patienter visiteret til såvel Infek‐
tionsmedicinsk som Medicinsk Hæmatologisk afdeling, samt foretage andet akutarbejde i begge 
afdelinger. 
Vagthyppigheden er 3‐4 dagtidsvagter/mdr. og 2‐3 aften‐nattevagter/mdr. 
Stjernevagt : Hverdage kl. 15:30‐23:00 (her forudgået af almindelig dagtjeneste og weeken‐
der/helligdage kl. 8:00‐23:00. Primære opgave er at modtage medicinske skadestuepatienter incl. 
112‐patienter. Endvidere fungerer stjernevagten sammen med ”Akut‐lægen” og TBV‐vagten som 
en støtte for KBU‐læger i forvagtsfunktion. Vagthyppighed er ca. 1 vagt/mdr. 
Supervisionsmuligheder: Introduktionslægens modtagelse af akutte patienter foregår altid med 
let tilgængelig mulighed for vejledning/supervision og i tæt samarbejde med en senior læge. Både 
Infektionsmedicinsk og Hæmatologisk 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 (skadestue/modtagelse) 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 fase 3 HU‐læge. 
Stuegangsfunktion: Introduktionslægen varetager i tæt samarbejde med afdelingens øvrige læger 
i stuegang i sengeafsnittet, dagafsnittet eller AMA. Flere dage /uge vil der være skemalagt en seni‐
or læge som supervisor for de stuegangsgående yngre læger.  
Ambulatoriefunktion: Introduktionslægen har ikke selvstændigt ambulatorium, men er under op‐
holdet flere gange med i speciallæge ambulatorium og kan her under supervision udføre ambulan‐
te funktioner.  
 
Undervisning  
Konferencer:  
Morgenkonference: Alle hverdage kl. 8:00‐8:45 (dog tirsdage kl.8:45‐ 9:00) med deltagelse af læ‐
gerne, hvor afgående forvagt med supplement fra bagvagten præsenterer akut indlagte patienter 
samt problemstillinger fra vagten. 
Middagskonference: Alle hverdage kl. 12:00‐12:30 med deltagelse af læger og stuegangsansvarli‐
ge sygeplejersker, hvor stuegangsgående læger præsenterer problemer fra stuegangene, og der 
drøftes i fællesskab udrednings‐/behandlingsplan. 
Røntgenkonference: Alle hverdage kl. 8:45‐9:00 (dog tirsdage kl. 12:30‐12:45), hvor de radiologi‐
ske undersøgelser, der er foretaget i afdelingen det forløbne døgn gennemgås ved røntgenlæge. 
Mikrobiologikonference: Hver onsdag i forbindelse med middagskonferencen er der tværfaglig 
konference med deltagelse af speciallæge fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling. 
HIV‐konference: Hver anden torsdag i forlængelse af morgenkonferencen er der HIV‐konference, 
hvor problemstillinger i relation til ambulante HIV‐patienter drøftes. 
Endocarditiskonference: Én gang/mdr. er der tværfaglig konference i Kardiologisk konferencerum 
med deltagelse af læger fra Kardiologisk afd., Klinisk Mikrobiologisk afd., Thoraxkirurgisk afd. og 
Infektionsmedicinsk afd., hvor aktuelle endocarditispatienter i regionen præsenteres/drøftes. 
Hepatitiskonference: Én gang/mdr. er der tværfaglig konference i Gastroenterologernes konferen‐
cerum med deltagelse af læger fra Medicinsk Gastroenterologisk afd og Infektionsmedicinsk afd., 
hvor problemstillinger i relation til ambulante hepatitis‐patienter drøftes. 
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Formaliseret undervisning:  
Introduktionsundervisning: Hvert ½ år (april + oktober) tilbydes i fællesskab med Hæmatologisk 
afdeling introduktionsundervisning i udvalgte vagtrelevante infektionsmedicinske og hæmatolo‐
giske emner (sepsis, pneumoni, meningitis, malaria, antibiotika, febril neutropeni og akut leukæ‐
mi). UKYL´erne i de 2 afdelinger fastlægger introduktionsundervisningen. 
Tirsdagsundervisning: Kl. 8:00‐8:45 er der hver anden tirsdag Staff‐meeting i Medicinerhusets Au‐
ditorium for alle afdelinger på Aalborg Universitetshospital, hvor afdelingerne på skift præsenterer 
et emne eller case alternerende med, at der de øvrige tirsdage er ”Fællesundervisning for de Me‐
dicinske specialer” ligeledes i Medicinerhuset´s Auditorium. 
Onsdagsundervisning: Den sidste onsdag i hver mdr. (kl. 8:15‐8:45) i tilslutning til infektionsmedi‐
cinsk morgenkonference præsenterer en yngre læge i afdelingen ”Månedens langtidsligger” som 
fælles oplæg til diskussion af udredningsforløb/plan og behandling. 
Torsdagsundervisning: Hver anden torsdag (kl 8:15‐8:45) i tilslutning til infektionsmedicinsk mor‐
genkonference præsenterer en yngre læge i afdelingen et ”valgfrit emne” for afdelingens øvrige 
læger.  
Fredagsundervisning: Hver fredag (kl. 8:00‐8:45) i tilslutning til infektionsmedicinsk konference er 
der ”Journal Club” i fællesskab med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, hvor læger fra de 2 afdelinger 
på skift fremlægger en artikel af infektionsmedicinsk eller mikrobiologisk relevans. 
 
Infektionsmedicinsk afdeling deltager i undervisningen af medicinske studenter fra Aalborg Uni‐
versitet, og det forventes at introduktionslægen deltager aktivt i supervision/undervisning af de 
medicinske studenter. 
 
Kurser og kongresser 
Der er mulighed for at deltage i eksterne møder og kurser/kongresser af relevans for den uddan‐
nelsessøgende læge. Der er mulighed for fri med løn ved præsentation på nationale eller interna‐
tionale kongresser. 
 
Forskning 
Infektionsmedicinsk afdeling har en række igangværende projekter indenfor HIV/AIDS, tarmzoo‐
noser, sepsis/bakteriæmi og afdelingen har flere PhD studerende tilknyttet. Da introduktionsstil‐
lingen kun er på 6 mdr. stilles ingen krav om præsteret forskning, men alle introduktionslæger op‐
fordres til at deltage i eller initiere forskningsprojekter, hvor specialet rummer mange muligheder 
for både mindre og større projekter. Der er ansat en professor som forskningsansvarlig i afdelin‐
gen. 
 



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 kompe‐
tencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings‐ og kompetencevurderingsstrategier. www.sst.dk 
 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er for‐
delt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevur‐
deringsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
 
CHECKLISTE 

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendel‐
se (mdr.) 

Målnummer og  
kompetencemål 

Konkretisering af mål  Læringsmetoder  Kompetencevurde‐
ringsmetode 

1‐3 mdr 
Reuma 

4‐6 mdr 
Reuma 

7‐9 mdr 
Infektion 

10‐12 mdr 
Infektion 

Brystsmerter             X

Åndenød             X

Bevægeapparatets smerter             X

Feber             X

Vægttab             X

Fald & Svimmelhed            X 

Ødemer             X

Mavesmerter og afførings‐
forstyrrelser 

          X 

Den terminale patient            X 

Bevidsthedspåvirkning 
og/eller fokale neurologiske 
udfald 

           X

Væske og elektrolytforstyr‐
relser 

          X 

Det abnorme blodbillede             X

I.1 
Varetage diagnostik, be‐
handling, profylakse af 
de almindelige medicin‐
ske sygdomsmanifestati‐
oner, herunder kunne 
afgøre om patienten skal 
henvises til andet specia‐
le. 

Forgiftningspatienten             X
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Den shockerede patient             X

  Selvstudier og klinisk er‐
faring. Konferencefrem‐
læggelse og diskussion. 
Iagttage andres arbejde 
(herunder epikrise‐
skrivning) 
Undervise 
Udarbejde instrukser 
Udarbejde undervis‐
ningsmateriale 
Mesterlære 

Case‐baserede diskus‐
sioner. Opnåelse af 
kompetencen vurderes 
ved hjælp af generisk 
kompetencekort I1 til 
brug for Introduktions‐
uddannelse. 

       

I.2 
Varetage god kommuni‐
kation 

Indhente information fra pa‐
tienter og pårørende ek‐
sempelvis stille relevante 
spørgsmål, lytte og forstå, 
og give plads til samtale‐
partneren 
 
Videregive og indhente in‐
formation ved tværfaglige 
møder, ved stuegang og 
konferencer og i journalno‐
tater og epikriser, eksem‐
pelvis både mundtligt og 
skriftligt kunne fremstille en 
problemstilling kortfattet og 
struktureret, samt formulere 
en konklusion. 

Identificere gode rolle‐
modeller 
Opsøge feedback  

360‐graders evaluering  X       

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

Samarbejde med andre fag‐
grupper, eksempelvis plan‐
lægge sit eget arbejde under 
hensyntagen til andre per‐
sonalegrupper og pårøren‐
de, vejlede og supervisere 

Identificere gode rolle‐
modeller 
Opsøge feedback  
Vejleder kursus 

360‐graders evaluering  X       
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ved behov, overholde afta‐
ler. 
 
Samarbejde indenfor egen 
faggruppe eksempelvis være 
opmærksom på fælles ar‐
bejdsforpligtigelser, vejlede 
og supervisere ved behov, 
gøre fornuftigt brug af an‐
dres viden og erfaring. 

I.4 
Agere professionelt 

Forholde sig etisk til en pro‐
blemstilling, eksempelvis 
omtale patienter, kolleger 
og samarbejdspartnere re‐
spektfuldt, 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 

Identificere gode rolle‐
modeller 
Opsøge feedback  

360‐graders evaluering  X       

I.5 
Lede og organisere 

Administrere sin egen tid, 
eksempelvis at blive færdig 
til tiden med stue‐
gang/ambulatorie/vagtarbej
de, samtaler, med andre op‐
gaver og bevare overblikket 
over opgaverne også i pres‐
sede situationer. 
 
Lede og fordele arbejdsop‐

Identificere gode rolle‐
modeller 
Opsøge feedback 

360‐graders evaluering  X       
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gaver, eksempelvis lede et 
vagthold, fordele opgaver i 
forbindelse med stuegang 
herunder vide hvilke opga‐
ver lægen bør bede andre 
varetage. 

I.6 
Gennemføre stuegang 

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 rolle‐
modeller 
Opsøge feedback 
Refleksion over gode og 
dårlige stuegange 

Direkte observation         X

I.7 
Varetage vagtarbejde 

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 rolle‐
modeller 
Opsøge feedback  
Klinisk erfaring 

360 graders evaluering 
Casebaseret diskussion 
m generisk kompeten‐
cekort  

      X 

I.8 
Sikre den gode udskrivel‐
se 

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. 
Formidle planen, således at 
det er klart for patient, 
hjemmepleje, praktiserende 
læge og evt. ambulatorielæ‐
ge, hvad formål og plan for 
det ambulante forløb er. 

Læsning af journaler, re‐
fleksion over patientfor‐
løb i forbindelse med 
epikrise skrivning, træne 
epikrise‐skrivning 

Audit af egne udskri‐
velsesnotater/epikriser
Hjælpeskema I8 

  X     
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     I.9 
Udviser vilje og evne til 
kontinuerligt at opsøge 
ny viden, vurdere og ud‐
vikle egen ekspertise 
samt bidrage til udvikling 
af andre og faget gene‐
relt. 

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 fremlægge en sygehisto‐
rie 

Afdelingsundervisning og 
Udarbejde EBM‐opgave 
og fremlægge 
resultaterne heraf 
Refleksion over og 
diskussion af 
arbejdsfunktioner 
sammen med daglig 
klinisk vejleder 

Bedømmelse af 
opgave og 
præsentation. 
Kompetencekort til 
brug for vurderingen 
I9A Kompetencekort til 
brug ved stuegang I9B  

  X

 
 



3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur‐
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 

1. ansættelse: Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 
 
Læringsmetoder 
For at opnå en given kompetence kan lægen og de kliniske vejledere anvende forskellige lærings‐
metoder. Hvilke læringsmetoder, der anvendes, vil afhænge af den enkelte læges forudsætninger 
og den uddannelsesgivende afdelings muligheder. De nedenfor beskrevne metoder skal ikke op‐
fattes som en udtømmende liste, men blot som nogle almindeligt anvendte og brugbare metoder. 
De skal ikke nødvendigvis alle anvendes. 
 

 Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne arbej‐
der sammen med mere erfarne og lærer gennem iagttagelse, refleksion og diskussion. 
Der er således ikke blot tale om den mindre erfarnes imitation af en mere erfaren. Der 
søges løbende optimering af rammerne til dette i de kliniske funktioner 

 Afdelingsundervisning. Den der underviser er oftest den, der lærer mest. 

 Deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter  

 Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, undervisningsmateriale 
mm 

 Selvstudium: Det er vigtigt løbende at læse faglitteratur, som minimum indenfor afdelin‐
gens hovedfunktioner, samt områder der dækker de øvrige minimumskompetencer. Afd. 
har flere bøger indenfor specialerne, der er let adgang til bibliotek i øvrigt.  Der er fri ad‐
gang til tidsskrifter, hvorfor det forventes at lægen orienterer sig indenfor de største me‐
dicinske tidsskrifter samt grenspeciale relevante tidsskrifter, aftales ved udfærdigelse af 
uddannelsesplan  

 Kursus: som minimum det generelle obligatoriske vejledningskursus. Efter aftale med 
hovedvejleder evt. et andet relevant kursus. 

 Læringsdagbog. Går ud på at den yngre læge skriver notater til brug for egen analyse og 
refleksion i forbindelse med udvalgte temaer. En læringsdagbog kan efter aftale med vej‐
leder indgå i den personlige uddannelsesplan. Heri opsamle også de forskellige patient‐
forløb, der skal anvendes til evalueringerne, med egne kommentarer til forløbet. 

 
Kompetencevurderingsmetoder 
Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål udarbejdet et 
evalueringsskema. Evalueringsskemaerne findes i uddannelsesmappen og kan sammen med vej‐
ledning i brugen heraf også findes i målbeskrivelsen og på DSIM´s hjemmeside (www.dsim.dk).  
Ved aftale om evaluering giver YL skemaet til lægen, der skal evaluere. Denne bruger det som støt‐
te til evalueringen og udfylder det løbende. Hvis hele kompetencemålet hermed er godkendt skri‐
ver lægen også under i logbogen. Hvis der kræves flere evalueringer inden endelig godkendelse 
sættes det underskrevne skema i mappen. Den læge, der giver den sidste godkendelse skriver og‐
så under i logbogen. 
 
Følgende evalueringsmetoder anvendes: 

 Struktureret observation i klinikken. Stuegang, amb. konsultationer, samtaler. 
Lav aftale med den seniore læge ved starten af dagen når du ønsker og er klar til en en‐
delig evaluering og godkendelse af en kompetence, indenfor den angivne tidsperiode. 
(Kompetence 2 og 9) 
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 Struktureret interview/casebaseret diskussion Du bør fra starten gøre dig klart hvilke 
patienttyper det drejer sig om og samle dokumentation for dit arbejde med disse patien‐
ter, så de kan bruges i forbindelse med gennemgang af disse sygdomme med klinisk vej‐
leder i den angivne periode. Husk i god tid at lave konkret aftale om tid til dette. Se kom‐
petencekortet (Kompetence 1) 

 Læringsdagbog. Læringsdagbogen er også til læring, men bruges også som led i evalue‐
ring, som anført ovenfor.  

 Gennemgang af kompetencekort og uddannelsesplan. Er en del af de løbende juste‐
ringssamtaler, foretages sammen med hovedvejleder. Har man f.eks. besluttet at fokuse‐
re på at lære noget om pneumoni, kan man en periode samle cases, litteraturreferencer, 
røntgen beskrivelser, personlige refleksioner og lignende. En sådan samling kan også 
danne udgangspunkt for evaluering ved et struktureret interview.  Den kan i denne for‐
bindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en medicinsk ekspertkompetence sam‐
tidig demonstrere lægens evne, til at vurdere sin egen kunnen og behov for yderligere 
læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som professionel. 

 360‐graders feedback: Der anvendes elektronisk 360 graders evaluering. Der udsendes 
skemaer til mindst 12 personer, herunder mindst 4 speciallæger og 3 yngre læge kolle‐
ger. Denne udføres på Reumatologisk afdeling. 

 
Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse til afdelings‐
undervisning mandag eller torsdag. Opgaven består i en struktureret kort og fokuseret litteratur‐
søgning på basis af en konkret faglig klinisk problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvej‐
leder tidligst muligt, så der er god tid til at lave den (Kompetence 5). 
 
Dokumentation 
Logbog. Når et mål er evalueret som værende endeligt opfyldt, attesterer vejlederen med sin un‐
derskrift, dato og stempel i logbogen at målet er opnået. De hjælpeskemaer, som har været an‐
vendt til evalueringen, kan herefter smides ud eller om ønsket opbevares af introduktionslægen. 
Det er underskriften i logbogen, der efterfølgende gælder som dokumentation. Ved afrejse vil af‐
delingen tilbyde at opbevare en kopi af logbogen i P‐mappen i 10 år. 
Kursusbevis for de obligatoriske kurser. Der udleveres separat dokumentation i form af under‐
skrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus. Dette skal sidde i uddannelsesmappen. 
 
 

2. ansættelse: Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
 
Læringsmetoder 
Der henvises til de i målbeskrivelsen anbefalede læringsmetoder på www.dsim.dk. Hvilke læ‐
ringsmetoder der anvendes afhænger af den enkelte læges forudsætning og kompetencer og afta‐
les individuelt med hovedvejleder/klinisk vejleder. De hyppigst anvendte læringsmetoder i Infekti‐
onsmedicinsk afdeling er: 
Mesterlære: hvor den mindre erfarne læge arbejder sammen med mere erfarne og lærer gennem 
iagttagelse, refleksion og diskussion. 
Konferencefremlæggelse/diskussion. 
Feedback i kliniske situationer og til konferencer. 
Formidling/undervisning, hvor introduktionslægen til ”torsdagsundervisning” eller Journal Club 
forbereder og præsenterer et emne/artikel for de øvrige læger. 
Udarbejdelse af skrifteligt materiale: f.eks. afdelingsinstrukser. 
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Selvstudium. 
Færdighedslaboratoriet: UKYL arrangerer træning af b.la lumbalpunktur i færdighedslaboratoriet. 
Den uddannelsessøgende er velkommen til i samarbejde med hovedvejleder at benytte andre læ‐
ringsmetoder, men med vedvarende fokus på højt læringsudbytte. 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
Der henvises til de i målbeskrivelsen anførte obligatoriske kompetencevurderingsmetoder på 
www.dsim.dk. Evalueringsskemaerne/kompetencekortene findes i uddannelsesmappen og på 
DSIM´s hjemmeside. 
Det er vigtigt at introduktionslægen tager initiativ til at aftale en evaluering med hovedvejleder el‐
ler en mere erfaren klinisk vejleder og giver evalueringsskemaet/kompetencekortet til vejlederen, 
som da udfylder det løbende under evalueringen. Nogle kompetencer den kliniske vejleder god‐
kende ved første evaluering, mens der andre gange vil være behov for flere evalueringer inden 
endelig godkendelse.  
Dokumentation  
Når hele kompetencemålet er godkendt attesterer den kliniske vejleder med under‐
skrift/dato/stempel i logbogen. Det er underskrifterne i logbogen, der efterfølgende gælder som 
dokumentation og som ved ansættelsens afslutning skal godkendes af den uddannelsesansvarlige 
overlæge.  
Kursusbevis for de obligatoriske kurser: dokumenteres separat med underskrift på kursusbevis 
ved hvert enkelt kursus og disse kursusbeviser skal opbevares i uddannelsesmappen. 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser  
 
Specialespecifikke kurser 
Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser organiseres via 
specialeselskabet. Der findes ingen specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen på nuvæ‐
rende tidspunkt. 
 
Generelle kurser 
De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 
hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. 
Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Vejleder‐
kurset er det eneste obligatoriske kursus i introduktionsuddannelsen. 
 
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 www.sst.dk 
Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 
 

1. ansættelse: Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Afdelingen har to uddannelsesansvarlige overlæger. Den ene af disse varetager skemalægning i 
samarbejde med den ledende sekretær/ledende overlæge. Alle læger varetager vejlederfunktion, 
og alle læger har mulighed for at være vejleder for en yngre kollega subsidiær tutor for medicin‐
studerende. Introduktionslægen tildeles en vejleder forud for ansættelsen, og der afsættes tid til 
første vejledersamtale (Introduktionssamtalen). 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram(skema). Der fastlægges introduktionssamtale 
med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Afdelingen har samtaleark til alle samtaler med ska‐
belon for samtalens indhold og forløb. Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb, 
og der lægges konkret individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål, der er 
angivet i målbeskrivelsen, samt evt. andre mål lægen måtte have. 
Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes baggrund. Der 
aftales ønske til forløb på sengeafsnit, dagafsnit, ambulatorier samt vagtopgaver. Der lægges plan 
for kursusdeltagelse, evt. undervisnings‐ og forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vej‐
ledersamtaler, ca. hver 3. måned. Efter hver samtale laves skriftligt referat i samtaleskemaet. Alle 
samtaleark indsættes i uddannelsesmappen og Introduktionslægen lægger en kopi til uddannel‐
sesansvarlige overlæge. (Slutsamtaleark kan efterfølgende med fordel medbringes ved næste stil‐
lings 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. 
Reumatologisk afdeling har skemalagte tider til vejledersamtaler hver tirsdag kl. 14‐15. Herudover 
kan undtagelsesvis bookes anden tid til samtale.  
 
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 evaluering: de kliniske vejledere. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit lægen, arbejder på i det daglige. Det er 
beskrevet ovenfor, hvordan der sikres god løbende supervision fra ældre kollegaer i sengeafsnit og 
ambulatorier samt af den løbende udvikling indenfor de ikke‐medicinske kompetencer. Alle læger 
deltager i denne gensidige vejledning og feedback i den kliniske dagligdag, hvor kompetencer læ‐
res i henhold til den plan for fordeling af kompetencetilegnelse, der findes her i programmet. 
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Introduktionslægen har 1 uddannelsesdag pr måned, hvor strukturerede kliniske observationer 
mm udføres i samarbejde med relevant senior læge. 
 
Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor fællesmedi‐
cinske mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer tillægges med 
stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for, at der sker en jævn fortløben‐
de kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættel‐
sen. Til dette er udarbejdet nedenstående skema til vejledning i planlægningen, se skema. Det er 
afdelingernes ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer for 
denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddannel‐
sesansvarlig 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. 
 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. 
I dagtiden vil lægen blive superviseret af den/de speciallæger/senior læger vedkommende arbej‐
der sammen med, enten i sengeafsnit, hvor der oftest vil være speciallæge hele dagen, og der vil 
være både morgenkonference og middagskonference til diskussion af patienter og problemer med 
mulighed for vejledning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være rig mulighed for vej‐
ledning ved udførelse af procedurer. 
 
I ambulatorierne vil der være speciallæge tilstede, der kan vejlede (Havelågelægen). Herudover 
har ambulatoriet en daglig middagskonference, hvor problemer kan konfereres. 
 
I afdelingen vil den uddannelsesansvarlige overlæge ved behov gennemgå de beskrevne uddan‐
nelsesplaner, justeringer heraf, og deltage i feedback på 360 graders feedback’er. 
 
Lægen vil evt. få vejlederfunktion for læge i klinisk introduktionsuddannelse samt tutorfunktion for 
en medicinstuderende. 
 
 

2. ansættelse: Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Infektionsmedicinsk afdeling har 2 uddannelsesansvarlige overlæger (UAO´er), hvoraf den ene til‐
lige varetager skemalægning. Afdelingen har 2 uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL´er), 
hvor den ene er en fast afdelingslæge og den anden på skift en HU‐læge. Alle yngre læger i afde‐
lingen afholder x1/år i fællesskab et 3‐timers møde, hvor de i samarbejde med UKYLérne udarbej‐
der forslag til forbedring og optimering af arbejds‐/læringsmiljøet i afdelingen. 
Endvidere har infektionsmedicinsk/hæmatologisk blok en fælles tillidsrepræsentant(TR), som på 
skift er en yngre læge fra én af de 2 afdelinger. 
Alle uddannelsessøgende yngre læger tildeles inden deres tiltrædelse en hovedvejleder, som altid 
vil have et højere uddannelsestrin end den nyansatte læge. I Infektionsmedicinsk afdeling er det 
kun HU‐læger og speciallæger, som varetager hovedvejlederfunktionen, og alle hovedvejledere 
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har været på vejlederkursus. Den kliniske vejlederfunktion kan varetages af alle læger i afdelingen, 
hvor introduktionslægen kan være klinisk vejleder for KBU‐læger eller medicinstuderende.  
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen er placeret hos 
de uddannelsesansvarlige overlæger og den ledende overlæge, som altid kan kontaktes/involveres 
ved problemstillinger af uddannelsesmæssig karakter, som hovedvejleder ikke kan løse. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan: 
I uddannelsesforløbet stiles mod uddannelsessamtaler med hovedvejlederen minimum hver 3 mdr 
og introduktionssamtalen fastlægges i løbet af de første 14 dage efter tiltrædelsen. Det er hoved‐
vejlederen og introduktionslægens ansvar i fællesskab at sikre, at der gennemføres introduktions‐ 
evaluerings‐ og slutsamtaler indenfor de givne tidsrammer. Ved introduktionssamtalen afklares 
den uddannelsessøgende læges hidtidige karriereforløb og kompetencer, og derefter udarbejdes i 
samarbejde med vejleder en konkret individuel uddannelsesplan for forløbet på baggrund af mål‐
beskrivelsens kompetencemål, anbefalede læringsstrategier og obligatoriske kompetencevurde‐
ringsmetoder. Der aftales ønsker til superviseret deltagelse i forskellige procedurer/funktioner. 
Ved hver hovedvejledersamtale udfærdiges skema med individuel uddannelsesplan til uddannel‐
sesmappen og med kopi til den uddannnelsesansvarlige overlæge. I uddannelsesforløbet foretages 
løbende justeringer af uddannelsesplanen, så det sikres, at alle kompetencerne erhverves, og at 
introduktionslægen opnår en stigende selvstændighed i varetagelse af diagnostik og behandling af 
den enkelte patient. Det er den yngre læges ansvar, at der sker en fortløbende kompetencevurde‐
ring, så ikke alle kompetencerne skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. Tid til supervision, 
vejledning og uddannelse prioriteres højt i afdelingens arbejdstilrettelæggelse. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle kliniske situationer i vagten, ved stuegang eller i ambulatoriet søges udnyttet til supervision, 
vejledning og feedback mellem de uddannelsessøgende læger og en mere erfaren kollega. I afde‐
lingens arbejdstilrettelæggelse tilstræbes, at der flere gange/uge ved stuegang er afsat en senior 
læge som supervisor for stuegangsgående yngre læger. Endvidere tilstræbes, at der flere gan‐
ge/uge er en yngre læge med ”som føl” i speciallægernes ambulatorium. I disse supervisi‐
ons/vejledersituationer kan alle læger, der er mere erfarne end den uddannelsessøgende læge, 
fungere som kliniske vejledere og godkende opnåede kompetencemål, når alle kompetencekortets 
punkter er opfyldte. Endvidere er der ved de daglige morgen‐ og middagskonferencer gode mulig‐
heder for vejledning og feedback på eget arbejde.  Alle introduktionslæger tilbydes i uddannelses‐
forløbet feedback ved en 360 graders evaluering med gennemgang ved én af de uddannelsesan‐
svarlige overlæger. 
 
Konferencer/møder 
Infektionsmedicinsk afdeling har den første mandag i hver måned (kl. 14:00‐15:00) møde for alle 
læger i afdelingen, hvor nye tiltag i afdelingen drøftes og evalueres. Obligatorisk til mødet infor‐
merer de uddannelsesansvarlige overlæger om ”Uddannelses‐Nyt” mhp at alle læger i afdelingen 
holdes ajour med ændringer og nye tiltag indenfor vejledning og uddannelse af yngre læger. 
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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/pkl/uddannelsesudvalg  
4 www.videreuddannelsen‐nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 
5 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 www.videreuddannelsen‐nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 
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6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted 
www.aalborguh.rn.dk/Afsnit‐og‐ambulatorier/Reumatologisk‐Afdeling 
www.aalborguh.rn.dk/Afsnit‐og‐ambulatorier/Infektionsmedicinsk‐Afdeling 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse 
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
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) 
 

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