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1 Introduktionsuddannelsen i de intern medicinske specialer  
1.1 Formål 
Introduktionsuddannelsen i de intern medicinske specialer skal kvalificere til ansættelse i hoveduddannelse i 
de 9 intern medicinske specialer, sikre den uddannelsessøgende læges og specialets beslutningsgrundlag for 
valg af speciale samt konsolidere og udvide den i den kliniske basisuddannelse påbegyndte erhvervede 
kliniske kompetence til selvstændigt at kunne varetage for- eller mellemvagt med ansvar for modtagelse af 
patienter med akutte medicinske problemer, vurdere behandlingseffekt ved hyppige intern medicinske 
tilstande efter akut indlæggelse (herunder stuegangsfunktion for udvalgte grupper), revurdere 
behandlingsplan pga. vurderingen samt afslutte patientforløb for udvalgte patientgrupper - herunder 
ambulant efterkontrol.   
Introduktionsuddannelsen i intern medicin skal gøre den uddannelsessøgende så fortrolig med arbejdet i de 
intern medicinske specialer, specialernes virkeområde, værdier og holdninger, at der ved afslutningen af 
uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i et af de intern medicinske 
specialer er det rigtige valg. 
Formålet med introduktionsuddannelsen i intern medicin kan konkretiseres til:  

• at konsolidere og udvide de kompetencer, der er erhvervet under den kliniske basisuddannelse til 
med større selvstændighed og rutine at kunne:  

o modtage, udrede og behandle patienter med akutte medicinske problemstillinger 
o varetage stuegangsfunktion for medicinske patienter, herunder følge op på 

undersøgelses- og behandlingsplaner 
o vurdere behandlingseffekt ved hyppige medicinske tilstande efter akut indlæggelse  
o kommunikere med patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere 

• at give lægen og specialet (repræsenteret ved den uddannelsesgivende afdeling) en mulighed for 
at vurdere, om intern medicin er det rigtige specialevalg for en given læge 

• at kvalificere til ansættelse i hoveduddannelse i et af de 9 internmedicinske dobbeltspecialer 
Link: www.sst.dk. 
 
1.2 Overordnede rammer 
Forudsætningen for introduktionsuddannelsen er dokumenteret opnåelse af samtlige de i målbeskrivelsen for 
den kliniske basisuddannelse fastsatte minimumskompetencer. Introduktionsuddannelsen er placeret efter 
den kliniske basisuddannelse og vil derfor være en ansættelsesperiode, hvor den uddannelsessøgende læge 
står med en vis praktisk kunnen, der dog fortsat skal integreres og videreudvikles i den kliniske hverdag. 
Det tidsmæssige perspektiv i introduktionsuddannelsen er 12 måneder. 
I Region Nord starter 80 - 100 læger i den intern medicinske introduktionsuddannelse hvert år. Det regionale 
videreuddannelsesråd godkender de enkelte uddannelsesforløb pga. uddannelsesprogram udarbejdet af de 
ansættende afdelinger.  
Fokus er på erhvervelse og uddybelse af generelle lægelige kompetencer. Efter afsluttet 
introduktionsuddannelse skal et antal almindelige intern medicinske tilstande kunne håndteres på det niveau, 
som ovenstående formålsbeskrivelsen angiver. Ud over dette skal den uddannelsessøgende opnå fortrolighed 
med de patientkategorier og diagnosegrupper, som den/de ansættende afdelinger kan tilbyde. 
Introduktionsuddannelsen kan således gennemføres på såvel intern medicinske afdelinger med et bredt 
klientel som højtspecialiserede enheder under den forudsætning, at disse varetager en akut vagtfunktion.  
Ansættelsesforløbet bør sikre, at introduktionslægen har været præsenteret for det bredest muligt udsnit af 
patienter, som afdelingerne kan byde på, hvad angår køn, alder og sygdomsspektrum - således at 
målbeskrivelsen kan opfyldes. Det bør i øvrigt sikres, at uddannelsesforløbet omfatter deltagelse i  
stuegangsfunktion, ambulatoriefunktion, specialets instrumentelle procedurer etc. - og ikke alene deltagelse i 
det akutte arbejde. 
Vurdering af kompetencer foretages kontinuerligt gennem hele uddannelsesforløbet. Rammen for, hvordan 
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denne samlede vurdering foregår, fastlægges af de regionale videreuddannelsesråd. 
Den uddannelsessøgende i introduktionsstilling i intern medicin har både teoretisk og praktisk erfaring i 
intern medicin fra tidligere. Teoretisk uddannelse, klinisk oplæring og eksamination i problemstillinger fra 
de intern medicinske specialer er i vid udstrækning indeholdt i den prægraduate lægeuddannelse. 
Introduktionslægen i intern medicin har også en del praktisk erfaring med intern medicinske patienter fra den 
kliniske basisuddannelse. Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er som sådan ikke så forskellige fra den 
kliniske basisuddannelse. Introduktionsuddannelsen fokuserer på de patientkategorier, sygdomstilstande og 
problemstillinger, som optræder med rimelig hyppighed i alle afdelinger - se afsnit 6. 
Introduktionslæger arbejder også med den initiale modtagelse og primære håndtering af patienter, men de 
tildeles større ansvar og forventes at have større selvstændighed. Introduktionslægerne varetager i lidt større 
udstrækning end de kliniske basislæger også de indlagte patienter. Læger i hoveduddannelsen og 
speciallæger arbejder hovedsagligt med patienter, der er indlagte, og med patienter, der ses i ambulatorium 
og daghospital - og hvor større erfaring og selvstændighed er påkrævet. 
Målbeskrivelsen er grundlaget for indholdet i introduktionsuddannelsen og danner basis for dette 
uddannelsesprogram og individuelle uddannelsesplaner. Målbeskrivelsen skal være kendt af vejledere, 
overlæger, øvrige læger og den uddannelsessøgende selv. 
Ved start af ansættelsen bliver der på basis af hæmatologisk afdelings uddannelsesprogram udarbejdet en 
individuel uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan oprettes i forbindelse med introduktionssamtale i 
samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og hovedvejlederen. 
Introduktionsstillingerne opslås og besættes af de intern medicinske afdelinger - og kan søges af læger, der 
som minimum har gennemgået den kliniske basisuddannelse. Godkendt uddannelsesforløb i en 
introduktionsstilling i intern medicin er en forudsætning for ansøgning til hoveduddannelsen i de medicinske 
specialer. 
Link: www.videreuddannelsen-nord.dk. 
 
2 Beskrivelse af det intern medicinske specialeområde 
Det intern medicinske specialeområde er et multidisciplinært tværgående fagområde, der primært omfatter 
forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med medicinske sygdomme, der afficerer 
et eller flere organer eller organsystemer. Den typiske intern medicinske patient er en ofte ældre, ofte akut 
indlagt patient, som er henvist til indlæggelses pga. lidelser inden for et eller flere af de intern medicinske 
specialer.  
Akut indlagte patienter vil blive indlagt på større eller mindre akutte modtageafdelinger - enten specielle 
visitationsafsnit eller medicinske afdelinger med speciel modtagefunktion. På disse akutte modtageafdelinger 
forgår den initiale diagnostik, behandling og evt. videre visitation til specialeafsnit/afdelinger. Omkring 90% 
af alle intern medicinske indlæggelser er akutte indlæggelser, hvor mange kræver hurtig livsreddende 
behandling. Fordelingen af arbejdsopgaver mellem dag og nat - og mellem de forskellige niveauer - varierer 
regionalt. De fleste ikke-akutte patienter behandles enten under indlæggelse, i ambulant regi, almen praksis 
eller i speciallægepraksis. Pga. det meget store akutte patientindtag er der stor aktivitet døgnet rundt. Det 
betyder for de fleste læger, at en væsentlig del af arbejdstiden ligger uden for normal dagsarbejdstid. Enhver 
speciallæge i intern medicin skal derfor kunne varetage den initiale diagnostik og behandling af almindelige 
medicinske sygdomme. 
Da mange patienter har symptomer og sygdomme, der involverer flere intern medicinske specialer og andre 
specialers område, kræves, at den eller at de modtagende læger har en bred basisviden inden for hele det 
intern medicinske område. Behandlingen baseres i vid udstrækning på et videnskabeligt grundlag, der hele 
tiden udvikles. Det er derfor vigtigt, at alle intern medicinske læger har kendskab til videnskabelige 
forskningsmetodologier, og at der på de fleste medicinske afdelinger er et aktivt forskningsmiljø med 
deltagelse af de fleste læger. 
Det daglige kliniske arbejde omfatter for den enkelte læge typisk kontakt med 10 - 30 forskellige patienter 
enten ved stuegang, i et ambulatorium/dagafsnit eller ved funktioner i den akutte modtagelse. Herudover 
kommer der for visse af specialerne udførelse af specielle diagnostiske og terapeutiske procedurer. Meget 
klinisk arbejde varetages i stigende omfang af tværfaglige team for at sikre et velkoordineret patientforløb 
med få patientkontakter. Tæt interkollegialt og tværfagligt samarbejde, fælleskonferencer og gensidig 
undervisning - samt på visse afdelinger ligeledes prægraduat undervisning - er en vigtig del af den 
medicinske hverdag.  
Der er intern medicinske afdelinger på alle sygehuse med akut modtagelse, og faget er repræsenteret på alle 
niveauer i sygehusvæsenet. 
Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er i et vist omfang de samme som i den kliniske basisuddannelse; 
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men introduktionslæger tildeles større ansvar og forventes at have større selvstændighed. De håndterer 
patienter med mere komplekse kliniske problemstillinger, og i større udstrækning end læger under den 
kliniske basisuddannelse varetager introduktionslægerne også de indlagte patienter og de ambulante/elektive 
patienter. Introduktionsstillingen danner således bro mellem ansættelse i den kliniske basisuddannelse og i 
hoveduddannelse - og er første led i speciallægeuddannelsen i de intern medicinske specialer. 

 
Uddannelsesforløbet i introduktionsuddannelse består af et 12 måneders ansættelsesforløb. Fokus er på 
erhvervelse og uddybelse af generelle lægelige kompetencer. Udover dette skal den yngre læge opnå 
fortrolighed med de patientkategorier og diagnosegrupper de ansættende afdelinger kan tilbyde. 
Introduktionsuddannelsen kan således gennemføres på såvel medicinske afdelinger med et bredt klientel som 
mere specialiserede enheder med akut funktion. Ansættelsesforløbet bør sikre, at introduktionslægen har 
været præsenteret for bredest muligt udsnit af patienter som afdelingerne kan præsentere, både hvad angår 
køn, alder og sygdomsspektrum. Det er på hæmatologisk afdeling sikret, at uddannelsesforløbet omfatter 
deltagelse i stuegangsfunktion, håndtering af ambulante/elektive patienter, specialets instrumentelle 
procedurer etc., og ikke mindst 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, tekniske 
færdigheder, rationel klinik, kommunikation, værdigrundlag og personlige holdninger og refleksion i den 
daglige praksis. 
Introduktionsuddannelsen beskrives ved hjælp af: 

• Målbeskrivelsen, som angiver hvilke kompetencer, der skal være erhvervet efter endt 
introduktionsuddannelse. Målbeskrivelsen beskriver for hver kompetence en række mål og 
tilhørende evalueringsmetoder  

• Uddannelsesprogrammet, som beskriver indholdet i den enkelte introduktionsstilling mere 
detaljeret. Det præcise indhold afhænger af afdelingens patientgrundlag og organisation. 
Introduktionslægen introduceres til/oplæres i de procedurer, som anvendes på den 
uddannelsesgivende afdeling. Karakteren af disse skal fremgå af uddannelsesprogrammet 

• Uddannelsesplanen, som er obligatorisk, skal forstås som en dynamisk individuel kontrakt/aftale 
mellem en yngre læge under uddannelse og en uddannelsesgivende afdeling. Den yngre læge aftaler 
med sin hovedvejleder, hvorledes de enkelte mål planlægges opnået. Dette afhænger af den enkelte 
læges forudsætninger samt den enkelte afdelings interne organisation og muligheder. Yderligere skal 
man i udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan sikre, at der er en løbende justering samt 
løbende kompetencetilegnelse og -evaluering 

Uddannelsesforløbet er patientcentreret og foregår således primært i en tæt relation til det kliniske arbejde i 
den enkelte afdeling. Den arbejdsrelaterede læring suppleres med en række obligatoriske kurser. 
Ved reformen af speciallægeuddannelsen 2003 på basis af betænkning fra Speciallægekommissionen 
(Fremtidens speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen, Sundhedsministeriet maj 2000, 
betænkning nr. 1384) etableredes 9 medicinske specialer: 

• Intern medicin:endokrinologi 
• Intern medicin:gastroenterologi og hepatologi 
• Intern medicin:geriatri 
• Intern medicin:hæmatologi 
• Intern medicin:infektionsmedicin 
• Intern medicin:kardiologi 
• Intern medicin:lungemedicin 
• Intern medicin:nefrologi 
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• Intern medicin:reumatologi 
Ad “Betænkning nr. 1384 fra Speciallægekommissionen”: www.sst.dk. 
 

3 Præsentation af uddannelsesstedet og -forløbet 
3.1 Århus Sygehus 
Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade (Sygehusfortegnelsen nr. 7004) er en del af Århus Universitetshospital, 
der omfatter Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, 
Aalborg Sygehus, Aalborg Psykiatriske Sygehus samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet. 
Århus Universitetshospital er et lands- og landsdelscenter, men har tillige et lokalt optageområde på ca. 
300.000 indbyggere. 
Århus Sygehus har 876 disponible senge. Der behandles årligt 140.000 patienter, og den årlige aktivitet 
omfatter 61.000 udskrivelser, 256.000 sengedage, 398.000 ambulante besøg, 59.000 operationer og 
endoskopier samt 57.000 skadestuebesøg. 
Århus Sygehus rummer otte medicinske afdelinger, en dermato-venerologisk afdeling, et ortopædkirurgisk 
center, to organkirurgiske afdelinger med sektioner for kolorektalkirurgi, mamma/endokrinkirurgi og øvre 
abdominal kirurgi, en onkologisk afdeling, en plastikkirurgisk afdeling, en neurologisk afdeling, en 
neurokirurgisk afdeling, en øjenafdeling, en øre-næse-hals-afdeling og en odontologisk afdeling. De otte 
medicinske afdelinger er grenspecialiseret i: endokrinologi (to afdelinger), gastroenterologi, geriatri, 
hæmatologi, kardiologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Herudover forefindes 
anæstesiologisk/intensiv-afdeling og palliativt team, en radiologisk afdeling og en speciel neuroradiologisk 
afdeling, en klinisk biokemisk afdeling, arbejdsmedicinsk klinik, klinisk genetisk afdeling, nuklearmedicinsk 
afdeling, PET-center, en ergo-fysioterapi, et patologisk institut samt patienthotel. 
Århus Sygehus er beliggende på fem adresser. Dermato-venerologisk afdeling samt dele af geriatrisk 
afdeling er beliggende på P. P. Ørumsgade i det tidligere Marselisborg Hospital. Den subakutte geriatri og 
geriatrisk team, kardiologi, hæmatologi, den ene endokrinologiske afdeling samt den overvejende elektive 
del af ortopædkirurgien, mamma/endokrinkirurgi og kolorektalkirurgi er beliggende på Tage-Hansens Gade. 
Et geriatrisk genoptræningsafsnit og visse medicinske og kirurgiske sammedags-funktioner er beliggende på 
det tidligere Odder Sygehus. Samsø Sygehus varetager lokal akut funktion, ambulant funktion og 
rehabilitering. De øvrige afdelinger er beliggende på Nørrebrogade. Sygehuset har et aktivt uddannelses- og 
forskningsmiljø. Der er en lang række forskningslaboratorier, og der udføres både eksperimentel og klinisk 
forskning. 
I forbindelse med fusionsplanerne for sygehusene i Århus er det vedtaget, at hæmatologisk afdeling senere 
flyttes til Skejby Sygehus. 
 
3.2 Hæmatologisk afdeling R 
Hæmatologisk afdeling R (nr. 7004-0510 i sygehusfortegnelsen) er en højt specialiseret afdeling med 
hovedfunktionsniveau for ca. 650.000 borgere og højt specialiseret niveau for ca. 1,6 mio. borgere. 
Afdelingen er en del af kræftcentret på Århus Sygehus. Afdelingens kliniske del består af to sengeafsnit 
(afsnit 70 og afsnit 170) med hver 22 senge, et dagafsnit/ambulatorium samt to diagnostiske laboratorier - 
Immunhæmatologisk Laboratorium og Cancercytogenetisk Laboratorium - der også fungerer som 
forskningslaboratorier. 
Der er etableret en undersøgelsesstue til knoglemarvsaspiration og -biopsi, lumbalpunktur samt 
hudstansebiopsi. Desuden en velfungerende hæmatologisk modtagelse, der i dagtid er bemandet med læger, 
sekretær og sygeplejerske. 
Afdelingsledelsen består den ledende overlæge og oversygeplejersken. 
Afdelingen er opdelt i fire teams på tværs af sengeafsnit og ambulatorium/dagafsnit. Der er en 
afdelingssygeplejerske på hvert sengeafsnit og i ambulatorium/dagafsnit. Afdelingen er subspecialiseret, idet 
patienter med malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi fortrinsvis er tilknyttet afsnit R70, mens 
patienter med akut leukæmi, myelomatose og myeloproliferative sygdomme fortrinsvis er tilknyttet afsnit 
R170. Der er etableret funktionsledelser bestående af overlæge og afdelingssygeplejerske på sengeafsnittene 
og i ambulatorium. Der er funktionsledelse (læge/bioanalytiker) i Immunhæmatologisk Laboratorium og 
lægelig ledelse af Cancercytogenetisk Laboratorium - begge med reference til afdelingsledelsen. 
I forlængelse af en aftale med Rigshospitalet er der siden efteråret 2004 åbnet mulighed for, at patienter, der 
har gennemgået allogen knoglemarvstransplantation, kan fortsætte kontrol og i et vist omfang indlæggelse på 
hæmatologisk afdeling, Århus Sygehus. Efter ombygning etableres per 1. marts 2009 mini-allogen 
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stamcelletransplantation på det nye transplantationsafsnit R7 (kombineret ambulatorium og sengeafsnit) med 
aktivitetsniveau på 6 patientforløb det første år stigende til 18 patientforløb årligt. 
Afdelingen råder som anført over to laboratorier - henholdsvis Immunhæmatologisk Laboratorium og 
Cancercytogenetisk Laboratorium, der varetager diagnostiske undersøgelser, stamcelleteknologisk og 
cellebiologisk forskning. 
Der behandles årligt 2.300 patienter (CPR-numre) med en aktivitet på 2.400 udskrivninger, 16.000 
sengedage og 15.000 ambulante/deldøgnsbesøg.  
Afdelingen arbejder internt i et tæt tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper i 
overensstemmelse med principperne i “det patientfokuserede sygehus”. Hver patient får tildelt en 
kontaktlæge og to personer fra sygeplejegruppen, som har det overordnede ansvar og indsigt i patientens 
totale situation. Hvert sengeafsnit er delt i to teams, hvor læger, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter samt sekretærer er fast tilknyttet - der sker dog en vis rokade af lægegruppen af hensyn 
til den postgraduate uddannelse. Kontaktpersonsordningen er også indført i dagafsnittet, hvor læger og 
sygeplejersker er opdelt i fire teams - tilknyttet hvert team i sengeafsnittene. 
Det tværfaglige samarbejde om patientforløbene foregår ikke blot inden for afdelingen, men involverer et tæt 
samarbejde med andre afdelinger på Århus Universitetshospital, andre sygehuse samt med primærsektoren. 
Der eksisterer et tæt samarbejde inden for hæmatologien i region Nord med regelmæssige regionsmøder i 
regionens hæmatologiske regionsudvalg. Dette udvalg holder møder tre - fire gange om året, hvor man søger 
at opnå konsensus om visitationsregler, kliniske retningslinier, iværksættelse af nye behandlinger, 
uddannelse, hæmatologiske behandlingsprincipper, fordeling af opgaver mellem de to lands- og 
landsdelsafdelinger og de to decentrale hæmatologiske enheder og gensidig erfaringsudveksling bl.a. med 
”case stories”. Møderne har karakter af plenummøder, hvor den uddannelsessøgende læge får mulighed for 
at deltage, og dermed mulighed for at få et indblik i det samlede hæmatologiske potentiale i 
uddannelsesregionen. 
Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og 
andre personalegrupper. Afdelingen har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række 
områder fra cellebiologi til klinik. 
Link: www.auh.dk. 

3.2.1 Lægelig normering 
Den lægelige normering omfatter: en ledende overlæge, yderligere ti overlæger (heraf en klinisk professor), 
fem afdelingslæger, fem hoveduddannelsesstillinger, to introduktionsstillinger og tre reservelæger, i alt 25 
lægestillinger. Afdelingen har ved fuld implementering af de seneste revisioner 7 læger i hoveduddannelse til 
intern medicin:hæmatologi - fungerende i uddannelsens 2. - 4. år. Dertil kommer 2 introduktionslæger og 1-2 
læger i hoveduddannelse til klinisk onkologi. 

3.2.2 Vagtforhold 
Der er to vagtlag, en tilstedeværelsesvagt bestående af reservelæger, introduktionslæger og læger tidligt i 
hoveduddannelsesforløb - samt en rådighedsvagt bestående ældre læger i hoveduddannelse, afdelingslæger 
og overenskomstansatte overlæger. Rådighedsvagten er en 11-skiftet tilkaldevagt fra bolig. Der er særskilt 
rådighedsvagtforpligtigelse for transplantationsfunktionen. 

3.2.3 Forskning 
Forskning udgør et væsentligt element i hæmatologisk afdelings udvikling, og hovedparten af lægerne 
deltager i forskningsarbejde. Afdelingen har p.t. 19 aktive protokoller. 
Afdelingens forskningsprofil omfatter deltagelse i en bred vifte af kliniske - og basale forskningsprojekter. 
Således deltager afdelingen i kliniske gennemprøvninger ved akut- og kronisk leukæmi, myelomatose og 
malignt lymfom. Basale laboratoriemæssige projekter centreres om molekylærbiologiske aspekter af akut 
myeloid leukæmi, translationsprojekter vedrørende måling af minimal restsygdom ved leukæmi og lymfom - 
samt en række andre projekter, som fremgår af afdelingens hjemmeside. 
Afdelingens forskning styres for den kliniske dels vedkommende fra Klinisk Forskningsenhed, der per 
1.1.2009 omfatter en forskningssekretær, der er halvtidssekretær for afdelingens professor, en ledende 
projektsygeplejerske samt tre projektsygeplejersker. Laboratorieforskningen foregår fortrinsvis på de to til 
afdelingen tilknyttede laboratorier - Immunhæmatologisk Laboratorium og Cancercytogenetisk 
Laboratorium, hvor der er ansat forskere med såvel naturvidenskabelig og lægevidenskabelig baggrund. 
Link: www.auh.dk.  
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3.2.4 Undervisningsforpligtigelser 
Det er afdelingens overordnede strategi, at alle ansatte løbende deltager i undervisning - og så vidt muligt 
også underviser selv. 
Uddannelse på afdelingen omfatter bl.a. prægraduat undervisning af de medicinstuderende, hvortil der er 
ansat en klinisk professor og fem sats B lektorer. Der gives klinisk og teoretisk undervisning til studerende i 
8. og 9. semester - samt forelæsninger til studerende i 11. og 12. semester og klinikundervisning for 12. 
semester. På 9. semesters niveau afvikles en forskningsmetodologisk opgave over seks uger. Der afholdes 
mundtlig embedseksamen i medicin efter 12. semester. 
Afdelingen underviser prægraduat på flere teoretiske institutter på Århus Universitet - inkl. det 
naturvidenskabelige institut. 
Den lægefaglige videreuddannelse vil efter Speciallægekommissionens betænkning - og senere revisioner -  
omfatte: to læger i introduktionsuddannelsen i intern medicin og syv læger i speciallægeuddannelsen i intern 
medicin:hæmatologi og 1-2 hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi. Den klinisk lektor vedrørende 
postgraduat uddannelse i hæmatologi i region Nord er p.t. tilknyttet afdelingen. 
Desuden deltager afdelingen i anden postgraduat undervisning såsom specialespecifikke teoretiske kurser, 
landskurser og symposier i hæmatologi, uddannelsesprogrammer ved fælles nordiske møder i hæmatologi og 
efteruddannelse af læger. 
Afdelingen har i samarbejde med Klinisk-immunologisk afdeling, SKS formaliseret fokuserede ophold på 
hæmatologisk afdeling for læger i hoveduddannelse til klinisk immunologi. Opholdet er på en uges varighed 
og omfatter såvel kliniske og laboratoriemæssige aspekter af hæmatologi med tilgrænsning til klinisk 
immunologi. Der undervises således i indikationsstilling for transfusion af blodprodukter og i indikationer 
for hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Mere basale aspekter omfatter flowcytometrisk identifikation af 
maligne blodsygdomme og kvalitetskontrol af stamcelletransplantation. 
Endelig bidrager afdelingen med undervisere som led i uddannelse af andre personalegrupper. 
 
3.3 Uddannelsesforløbet 
Introduktionslæger på hæmatologisk afdeling har krav på og pligt til systematisk og effektiv klinisk 
uddannelse, hvilket skal ske i overensstemmelse med målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet, men 
tilpasset introduktionslægens behov og kompetenceniveau. Introduktionslægens uddannelsesudbytte såvel 
som hæmatologisk afdelings uddannelsestilbud skal følges og sikres gennem det strukturerede vejlednings- 
og evalueringssystem i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier. 
Uddannelsesprogrammet danner ramme for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan, som er en 
beskrivelse af uddannelsesforløbet på hæmatologisk afdeling - det udarbejdes i et samarbejde mellem 
introduktionslægen og dennes hovedvejleder. 
Hele ansættelsen sker på hæmatologisk afdeling. Uddannelsesforløbet skal opfylde målbeskrivelsen for den 
fælles intern medicinske introduktionsuddannelse. Vagten søges tilrettelagt således, at der opnås en 
dynamisk udvikling i introduktionslægens muligheder for at udfolde og udvikle sine kompetencer maksimalt. 
Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeger en hovedvejleder og evt. en introduktionsansvarlig kollega - 
begge om muligt fra det team, hvor introduktionslægen skal fungere ved starten af ansættelsen. 
Herudover skal introduktionslægen deltage i sygehusets introduktionsmøde - efterfulgt af den tværgående 
introduktionsundervisning for nyansatte reservelæger. 
Hovedvejlederen og introduktionslægen har fælles ansvar for, at introduktionssamtalen gennemføres senest 
14 dage efter ansættelsen. 
Deltagelse i problembaserede kliniske konferencer og undervisning inden for hæmatologisk afdelings 
kerneområde indgår som en naturlig del af det daglige arbejde - og emner som ledelse og administration, 
samarbejde og pædagogik skal indgå i uddannelsen på hæmatologisk afdeling gennem introduktionslægens 
deltagelse i disse aktiviteter i afdelingen. De kliniske konferencer og den teoretiske undervisning struktureres 
således, at de ikke blot er informative, men også får stor uddannelsesmæssig værdi. 
Der holdes fælles undervisning to gange ugentlig: onsdage mere teoretisk og fredage mere praktisk betonet. 
En gang månedlig holdes lægekonference, hvor speciallæger og yngre læger fordomsfrit kan debattere og 
evt. justere afdelingens arbejdstilrettelæggelse - og andre forhold vedrørende den lægelige videreuddannelse. 

3.3.1 Introduktion på Hæmatologisk afdeling R 
Forud for tiltrædelsen får introduktionslægen tilsendt (dele heraf ligger i den nyansattes dueslag) en 
informationsmappe med: 

• Velkomstbrev med angivelse af mødested og -tid på afdelingen 
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• Præsentation af sygehuset 
• Præsentation af uddannelsesenheden - herunder aktuelle målsætninger og værdisæt 
• Virksomhedsplan 
• Arbejdsplan 
• Beskrivelse af introduktionsprogram 
• Beskrivelse af de funktioner, som introduktionslægen forventes at varetage under ansættelsen 
• Navn på uddannelsesansvarlig overlæge, hovedvejleder og evt. introduktionsansvarlig kollega 
• Målbeskrivelse 
• Uddannelsesprogram med kompetenceliste 
• Videreuddannelse af læger ved Århus Sygehus, Det lægelige Videreuddannelsesudvalg, Århus 

Sygehus (2006) - uddannelsesbogen kan introduktionslægen hente fra kræftcentrets hjemmeside 
• Vejledning vedrørende undersøgelse og behandling af patienter med blodsygdomme (november 

2000) 
• Antibiotika-doseringsvejledning til hæmatologiske patienter (2000) 
• Lymfomkonference (september 2005) 
• Transfusion af blodkomponenter + vejledende transfusionskriterier, Blodbanken, SKS (februar 2006) 
• Infektioner hos hæmatologiske og onkologiske patienter (2006) 
• Dine rettigheder som kræftpatient, pjece fra Kræftens Bekæmpelse, 9. udgave (juli 2007) 
• Retningslinier for visitation af nyhenviste samt akutte patienter på hæmatologisk afdeling (marts 

2008) 
• Information fra sekretærerne (august 2008) 
• Diagnose- og procedureregistrering på hæmatologisk afdeling (januar 2009) 
• Højdosisbehandling på Århus Sygehus, THG (januar 2009) 
• To sidste personale-info 

Det forudsættes, at introduktionslægen gør sig bekendt med hovedtrækkene i de tilsendte bilag ved 
tiltrædelsen af stillingen.  
Introduktionslægen følger i de første dage et nøje tilrettelagt introduktionsprogram. Under denne periode 
indføres introduktionslægen af mere erfarne læger i afdelingens arbejdsgange og introduceres i de 
grundlæggende procedurer på afdelingen. Introduktionslægen orienteres om forhold angående visitation af 
nyindlagte patienter, behandling af akut dårlige patienter i afdelingen, katastrofeplan og de mest basale 
håndgreb. Det tilstræbes, at introduktionslægen indgår som ekstra i normeringen under 
introduktionsperioden, men skal - som et led i en gradvis indføring i det faste team - i et vist omfang deltage 
i journalskrivning, stuearbejde osv.. Under introduktionsperioden vil introduktionslægen blive tilknyttet en 
klinisk hovedvejleder (læge, som er ansat i en højere stillingskategori), der vil følge den uddannelsessøgende 
læge under ansættelsen. Under introduktionssamtalen med hovedvejlederen, vil man gennemgå 
introduktionslægens faglige og videnskabelige kvalifikationer og specielle interesser - samt belyse den 
uddannelsessøgendes forventninger til stilling og uddannelsesprogram. 
Afdelingen har elektroniske instrukser, som findes på sygehuset intranet - www.auh.dk - og som løbende 
opdateres. 

3.3.2 Introduktionsuddannelsen på Hæmatologisk afdeling R 
Hæmatologisk afdelings uddannelsesforløb opfylder med denne uddannelsesplan målbeskrivelsen for den 
fælles intern medicinske introduktionsuddannelse. 
Afdelingen modtager akutte intern medicinske, men selekterede patienter med en flerhed af symptomer - 
inddragende de medicinske kompetenceområder, som er anført i målbeskrivelsen for 
introduktionsuddannelsen.  
Alle kompetencer gives på hæmatologisk afdeling. 
Herudover er der planlagt kursusaktivitet - hhv. introduktionsprogram, postgraduat kursus på medicinsk-
kardiologisk afdeling A og medicinsk-endokrinologisk afdeling C samt hjertestopkursus. 
Alle opnåede kompetencer godkendes ved vejleders underskrift i den uddannelsessøgendes logbog. 

3.3.3 Teoretisk viden, konferencer og kurser 
Selvstudium: Det forudsættes, at introduktionslægen i løbet af ansættelsestiden på egen hånd sikrer sig basal 
teoretisk viden om faget intern medicin på niveau med: 
Medicinsk Kompendium, vol. 1-2, Niels Ebbe Hansen, Stig Haunsø og Ove B. Schaffalitzky de Muckadell. 
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16. udg.. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 2004. 
Endvidere kan anbefales: 
Harrison's Principles of Internal Medicine. Fauci et al.. 17. ed.. MacGraw-Hill Book Company, New York 
2008. 
Afdelingen er grenspecialiseret i hæmatologi - derfor anbefales: 
Essential Haematology. Hoffbrand et al.. 5. ed.. Wiley-Blackwell 2006. 
Wintrobe's Clinical Hematology.Greer et al.. 12. ed.. Lippincott Williams & Wilkins 2008. 
Desuden har introduktionslægen på afdelingen rådighed over et udvalg af lærebøger og tidsskrifter i intern 
medicin og specialet hæmatologi. 
Konferencer: Introduktionslægen deltager i afdelingens arbejdskonferencer, jfr. ”instruks vedrørende 
arbejdsforhold”. 
 Morgenkonference (dgl.) 

Teamkonference (3 x ugtl.) 
Røntgenkonference (dgl.) 

 Afdelingskonference (dgl.) 
 Undervisningskonference (ugtl.) 
 Lymfomkonference (ugtl.)  
 Patologkonference (ugtl.) 
Introduktionslægen skal deltage i afdelingens ugentlige kliniske konference (aktiv deltagelse af alle 
uddannelsessøgende læger og overlæger ved afdelingen). Én gang om måneden afholdes sygehusets 
kollokvium, der er fælles for alle sygehusets afdelinger. Endvidere skal den uddannelsessøgende én gang i 
løbet af sin ansættelse deltage i postgraduat kursus, som er fælles for tre af sygehusets medicinske 
afdelinger. 
Kurser: Introduktionslægen på afdelingen vil modtage undervisning i leukocyt- og differentialtælling af 
perifert blod og knoglemarv ved vejleder.  
Introduktionslægen skal deltage i kursus i genoplivningsteknik (afholdes af anæstesiafdelingens læger 2. 
mandag i hver måned) - samt i undervisning vedrørende udfyldelse af røntgenhenvisninger (afholdes af 
radiologisk afdelings læger 1. onsdag kl. 14 - 15 i hver måned). 

3.3.4 Klinisk uddannelse 
Introduktionslægen er sammen med to speciallæger og læge i hoveduddannelsesstilling fast tilknyttet et team 
og roterer mellem afdelingens afsnit med seks måneders interval. Introduktionslægen indgår i forvagtslaget 
og deltager i følgende funktioner: stuegang, stuearbejde, journaloptagelse ved indlæggelser, døgnvagt - samt 
arbejde i dagafsnit/ambulatorium. 
Journalskrivning: Introduktionslægen udformer journaler efter teamets instruks og principper. Ved 
modtagelsen bestilles relevante blodprøver, røntgenundersøgelser etc., og der skal evt. tages stilling til 
behandling. Patientmodtagelsen sker i samarbejde med sygeplejerske, der modtager besked om ordinationer. 
Introduktionslægen er primært under supervision af den til teamet knyttede læge i hoveduddannelsesstilling 
og af to speciallæger - ved tvivlsspørgsmål kontaktes primært disse. 
Stuearbejde: Der er mulighed for at oparbejde rutine i knoglemarvsaspiration og -biopsi samt foretage 
lumbalpunktur og hudstansebiopsi etc. under vejledning af en mere erfaren læge. 
Stuegang: Under en stigende grad af selvstændighed skal introduktionslægen beherske stuegang - herunder 
foretage 1. dags gennemgang, status med resumering af sygdomsforløb, foretage ordinationer samt udskrive 
og følge op på eventuelle uafklarede problemer. I forbindelse med udskrivelse udfærdiges epikrise efter 
afdelingens principper. Problemer konfereres primært med teamets læge i hoveduddannelsesstilling eller to 
speciallæger. 
Patientinformation: Introduktionslægen skal medvirke ved information og instruktion af patienter og disses 
pårørende vedrørende diagnose, behandling og behandlingsfølger. 
Vagtarbejde: Introduktionslægen har akut tilkald til afdelingens sengeafsnit og skal tilse akut dårlige 
patienter samt kunne iværksætte uopsættelig behandling. Herudover skal introduktionslægen modtage akut 
indlagte patienter 
Ambulatoriearbejde: Ambulatoriearbejde og arbejdet i dagsengeafsnit omfatter såvel forundersøgelse som 
efterbehandling af hæmatologiske patienter og vil foregå under supervision af speciallæge i intern medicin/ 
hæmatologi. 
Diagnostiske procedurer: Erfaring i diagnostiske procedurer opnås især ved deltagelse i afdelingens 
daglige arbejde. Der vil blive givet problemorienteret undervisning i multidisciplinær diagnostik af maligne 
blodsygdomme. 
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Terapeutiske principper: Hovedprincipperne i behandling af akutte interne medicinske og hæmatologiske 
sygdomme forventes indlært. En del af afdelingens patienter er immunsvækkede med et sygdomsforløb, der 
kompliceres af mangeartede infektioner. Den uddannelsessøgende vil derfor blive indført i principper for 
antibiotisk behandling af infektioner hos såvel den immundefekte som den immunkompetente patient. 

3.3.5 Administrativ uddannelse 
Lovgivningsmæssige forhold: Introduktionslægen bør være orienteret om regler vedrørende dødsfald, 
ligsyn og sektion - samt lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Den uddannelsessøgende 
forventes at sætte sig ind i relevante love og forordninger om medicintilskud og sociale foranstaltninger - og 
at være bekendt med regler for anmeldelse af infektions- og arbejdsbetingede sygdomme. Endvidere 
forventes introduktionslægen at være bekendt med ”instruks vedrørende arbejdsforhold pkt. 5.7.”, der 
omhandler oplysninger til patient og pårørende, oplysninger til læge, til arbejdsgivere, til politiet og 
nyhedsmedierne - samt udlån af journaler. 
Administration: Den uddannelsessøgende har krav på fornøden instruktion i udfyldelse af attester og 
erklæringer til forsikringsselskaber og offentlige myndigheder - og skal deltage i reservelægegruppens 
tilrettelæggelse af arbejds- og vagtskema under hensyntagen til uddannelsesmål og gældende 
overenskomster. 
Internt og eksternt samarbejde: Introduktionslægen skal samarbejde med kolleger og sygehusets øvrige 
personale. Der foreligger i ”instruks vedrørende arbejdsforhold” regler for samarbejde og visitation af 
patienter mellem sygehusets øvrige afdelinger. Det er vigtigt at understrege, at introduktionslægen til enhver 
tid kan søge faglig assistance hos ældre kolleger. 

3.3.6 Holdning og etik 
Introduktionslægen skal tilegne sig en forståelse af fagets etiske aspekter og udvikle en hensigtsmæssig og 
etisk forsvarlig holdning til patienterne og deres behandling. 
Et mere udvidet kendskab til lægeetiske og moralske problemer, videnskabsetik, professionel ansvarlighed, 
behandling af håbløst syge og døende kan findes i: D. Andersen, C. E. Mabeck, P. Riis, Medicinsk etik, 
FADL´s forlag 1988. 
Afdelingens holdning vedrørende oplysninger til patient og 3. part (bl.a. aktindsigt i sygejournal, oplysninger 
til læger, arbejdsgiver, politi og nyhedsmedier) er beskrevet i ”instruks vedrørende arbejdsforhold” - 
herunder også etiske forhold vedrørende gennemførelse af biomedicinske forsøg. 
 

4 Vejledning af den uddannelsessøgende læge 
I den ny speciallægeuddannelse ligger fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse 
kompetencer i klinisk-paraklinisk virksomhed - og ikke på undervisning. Den pædagogiske opgave bliver 
således at tilrettelægge et optimalt læringsmiljø i afdelingen for de uddannelsessøgende, hvilket ikke kun 
kræver pædagogisk tænkning, men også ledelse, organisation og administration. Formålet med dette er at 
optimere den enkeltes læring af alle målbeskrivelsens kompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge, 
hovedvejleder og daglige kliniske vejledere har ansvaret for dette og ansvaret for, at uddannelsen bliver 
gennemført med den krævede kvalitet. Hvordan disse funktioner samordnes fremgår af afsnit 4.5. Det 
understreges, at enhver ansat læge har pligt til at medvirke i afdelingens uddannelsesmiljø.  
Skema over funktionsområder for uddannelsesansvarlig overlæge, hovedvejleder, og daglige kliniske 
vejledere findes som afsnit 4.5. 
 
4.1 Uddannelsessøgende læge 
Den lægelige videreuddannelse foregår i et samspil mellem ældre og yngre læger. Det forventes, at den 
uddannelsessøgende læge selv opsøger læring og aktivt efterspørger feedback i dagligdagen. Det forventes 
endvidere, at den uddannelsessøgende læge ved problemer søger råd hos hovedvejlederen eller den 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
Arbejdsopgaver: 

• Sætte sig grundigt ind i uddannelsesprogrammet for introduktionsstillingen i intern medicin 
• Udarbejde en uddannelsesplan sammen med hovedvejlederen for uddannelsesforløbet i afdelingen 
• Sikre, at uddannelsesplanen bliver gennemført 
• Sikre løbende justering af uddannelsesplanen 
• Anvende pædagogiske redskaber sammen med hovedvejlederen - fx ugentlige/månedlige 

læringskontrakter 



� � ��

• Aktivt søge læringssituationer 
• Aktivt efterspørge feedback 
• Være ansvarlig for gennemførelse af fortløbende vejledersamtaler 
• Inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge ved problemer i uddannelsesforløbet 
• Sørge for løbende registrering af opnåede kompetencer 

 
4.2 Uddannelsesansvarlig overlæge 
Den administrative funktion af speciallægeuddannelsen varetages i sygehusafdelinger af en 
uddannelsesansvarlig overlæge, som er ansat i en sygehusafdeling med særligt ansvar for videreuddannelsen 
beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge refererer til afdelingsledelsen 
vedrørende den lægelige videreuddannelse. I uddannelsen til alment praktiserende læge benævnes 
modsvarende funktion praksiskoordinator, som er ansat direkte af regionerne.  
Arbejdsopgaver: 

• Overordnet sikre læringsmiljøet i afdelingen 
• Sikre, at der forefindes uddannelsesprogrammer for afdelingens typer af uddannelsesstillinger 
• Sikre, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan for den uddannelsessøgende 
• Planlægge fokuserede ophold og sikre gennemførsel af dem 
• Sikre videreførelse af den uddannelsesmæssige status ved skift af hovedvejledere i 

uddannelsesforløbet 
• Planlægge og sikre program for introduktion i afdelingen 
• Sikre, at enhver uddannelsessøgende tildeles en hovedvejleder 
• Engagere og instruere daglige kliniske vejledere 
• Sikre hovedvejleders og daglige kliniske vejleders arbejdsopgaver ved den ledende overlæge 
• Deltage i håndteringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
• Sikre, at opnåede kompetencer bliver attesteret 
• Sikre, at evaluering af uddannelsen udføres 
• Give afdelingen feedback på uddannelsen - samt iværksætte og gennemføre 

kvalitetsudviklingsarbejde 
 
4.3 Hovedvejleder 
For introduktionslægen udpeges en klinisk hovedvejleder, som skal være ansat i en højere stillingskategori - 
udpeges om muligt fra det team, hvor introduktionslægen skal starte sin funktion i hæmatologisk afdeling. 
Hovedvejlederen har ansvaret for, at afdelingen lever op til intentionerne i uddannelsesprogrammet, at 
introduktionslægens arbejde tilrettelægges således, at uddannelsesprogrammet kan gennemføres i praksis - 
og at han/hun sammen med introduktionslægen opstiller den individuelle uddannelsesplan. 
Hovedvejlederen har ligeledes ansvar for at sikre sig, at introduktionslægen har modtaget 
introduktionsprogram, uddannelsesprogram mm. forud for tiltrædelsen, at introduktionslægen bydes 
velkommen ved på første arbejdsdag (vejlederen præsenterer sig selv), at afdelingen/sygehusets 
introduktionsprogram gennemføres, at minimumskompetencerne opnås iht. målbeskrivelse 
/uddannelsesprogram, at der opstilles en individuel uddannelsesplan, at introduktions-, justerings- og 
slutsamtale afholdes iht. uddannelsesbog, at den uddannelsesansvarlige overlæge holdes orienteret om 
introduktionslægens uddannelsesforløb - og at denne inddrages ved problematisk forløb. 
Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at alle uddannelsessøgende læger i en afdeling har en 
hovedvejleder. Denne er en læge, der er senior i forhold til den uddannelsessøgende. Hovedvejlederen har en 
helt central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførsel af én eller flere uddannelsessøgendes 
forløb i afdelingen.  
Arbejdsopgaver: 

• Sætte sig grundigt ind i uddannelsesprogrammet for det gældende uddannelsesforløb 
• Udarbejde en uddannelsesplan sammen med den uddannelsessøgende for uddannelsesforløbet i 

afdelingen 
• Sikre, at uddannelsesplanen bliver gennemført 
• Sikre løbende justering af uddannelsesplanen 
• Informere daglige kliniske vejledere om uddannelsesplanen 
• Være ansvarlig for, at introduktionsprogrammet bliver gennemført 
• Anvende pædagogiske redskaber sammen med den uddannelsessøgende, fx ugentlige/månedlige 
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læringskontrakter - evt. uddelegere opgaven 
• Yde daglig klinisk vejledning og give feedback 
• Gennemføre fortløbende vejledersamtaler 
• Inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
• Evaluere enkelte kompetencer 
• Attestere, at de til uddannelsesforløbet svarende kompetencer er opnået 

 
4.4 Daglig klinisk vejleder 
Vejledning af den uddannelsessøgende kan og bør ikke varetages af en enkeltperson. I den daglige 
arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som vejleder. Efter delegering fra den uddannelsesansvarlige 
overlæge kan de daglige kliniske vejledere evaluere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de 
uddannelsessøgende læger.  
Arbejdsopgaver: 

• Holde sig orienteret om uddannelsesplaner for afdelingens uddannelsessøgende læger 
• Deltage i gennemførsel af introduktionsprogrammet 
• Anvende pædagogiske redskaber efter delegering sammen med den uddannelsessøgende - fx 

ugentlige/månedlige læringskontrakter 
• Yde daglig klinisk vejledning og give feedback 
• Efter delegering evaluere enkelte kompetencer eller delkompetencer - og rapportere til hovedvejleder 
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4.5 Skema over funktionsområder for uddannelsessøgende læge og vejledere 
 

Funktions-
områder 

Uddannelsessøgende læge Uddannelsesansvarlig overlæge Hovedvejleder 
(én udpeget) 

Daglig klinisk vejleder 
(flere personer) 

Uddannelses-
program 

Sætte sig grundigt ind i udd.programmet Sikre, at der forefindes udd.program for 
afdelingens typer af udd.stillinger 

Sætte sig grundigt ind i udd.program for det 
gældende udd.forløb 

 

Uddannelses-
plan 

Udarbejde en udd.plan sammen med 
hovedvejlederen 
Sikre, at udd.planen bliver gennemført 
Sikre løbende justering af udd.planen 

Sikre, at der udarbejdes en udd.plan til den 
udd.søgende 
Planlægge fokuserede ophold - og sikre 
gennemførelsen af dem 
Sikre videreførelse af den udd.mæssige status 
ved skift af hovedvejleder i udd.forløbet 

Sammen med den udd.søgende udarbejde en 
udd.plan for forløbet i afdelingen 
Sikre, at udd.planen bliver gennemført 
Sikre løbende justering af udd.planen 
Informere daglige kliniske vejledere om 
udd.planen 

Være forpligtiget til at holde 
sig orienteret om udd.planer for 
afd.s udd.søgende læger 

Introduktions-
program 

Aktivt følge introduktionsprogrammet i afd. Sikre program for introduktion i afd. Være ansvarlig for, at programmet for 
introduktion i afd. bliver gennemført 

Deltage i gennemførelse af 
program for introduktion i afd. 

Klinisk 
vejledning 
 

Anvende fx ugentlige/månedlige 
læringskontrakter 
Aktivt søge læringssituationer 
Aktivt efterspørge debat og inddrage den 
udd.ansvarlige overlæge ved problemer i 
udd.forløbet 

Sikre, at enhver udd.søgende tildeles en 
hovedvejleder 
Engagere og instruere daglige kliniske vejledere 
Sikre hovedvejleders og daglige kl. vejleders 
arbejdsopgaver ved den ledende overlæge 
Deltage i håndteringen af uhensigtsmæssige udd. 
Engagere og instruere daglige kliniske vejledere 

Sammen med den udd.søgende i fornødent 
omfang anvende pædagogiske redskaber, fx 
ugentlig/månedlig læringskontrakter - evt. 
uddelegere opgaver 
Yde daglig kl. vejledning - og give feedback 
Gennemføre fortløbende vejledersamtaler 
Inddrage den udd.ansvarlige overlæge i 
uhensigtsmæssige udd.forløb 

Anvende - efter delegering - 
sammen med den udd.søgende i 
fornødent omfang pædagogiske 
redskaber, fx ugentlig/månedlig 
læringskontrakter 
Yde daglig klinisk vejledning - 
og give feedback 

Evaluering af 
den 
uddannelses-
søgende 

Sørge for løbende registrering af opnåede 
kompetencer 
Sikre, at evaluering af udd. og afd. 
gennemføres 
Give feedback til afd. (udd.ansv. overlæge, 
hovedvejl. og daglige kliniske vejledere) 

Sikre, at opnåede kompetencer bliver attesteret Evaluere enkelte kompetencer 
Attestere, at de til udd.forløbet svarende 
kompetencer er opnået 

Evaluere - efter delegering - 
enkelte kompetencer eller 
delkompetencer og rapportere 
til hovedvejleder 

Evaluering af 
uddannelsen 

Sikre, at evaluering af udd. udføres 
Give afd. feedback, iværksætte og 
gennemføre kvalitetsudv.arbejde 

Sikre, at evaluering af udd. udføres 
Give afd. feedback, iværksætte og gennemføre 
kvalitetsudv.arbejde 
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5 Præsentation af kompetenceudvikling 
Den generelle kompetence hos en speciallæge (se reformen af speciallægeuddannelsen 2003 på basis af 
betænkning fra Speciallægekommissionen (Fremtidens speciallæge. Betænkning fra 
Speciallægekommissionen, Sundhedsministeriet maj 2000, betænkning nr. 1384)) kan overordnet defineres 
som evnen til at mestre en flerhed af roller og egenskaber, som: 

• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Samarbejder 
• Leder/administrator 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 

Den intern medicinske introduktionsuddannelse indeholder kompetencer, der knytter sig til samtlige syv 
roller. Specielt inden for rollerne som kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, leder/administrator, 
akademiker og professionel vil fællesmængden udgøre en særlig stor andel af målene i disse roller for 
specialernes uddannelse således, at stort set alle kompetencer inden for disse kan anses for intern medicinsk 
fælleskompetencer. 
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. I denne målbeskrivelse 
er anført en række kompetencer og mål, som skal være opnået efter endt speciallægeuddannelse. Målene er 
grupperet i en opdeling, som svarer til de lægelige funktioner, en speciallæge skal kunne varetage (akut 
arbejde, stuegang og håndtering af ambulante/elektive patienter). Af hensyn til bevidstgørelsen om 
kompetencernes enkelte elementer er målenes fordeling på de 7 roller også anført. 
Ad ”Betænkning fra Speciallægekommissionen”: www.sst.dk. 
 

6 Kompetenceområder for den fælles intern medicinske 
introduktionsuddannelse 

Introduktionslægen og dennes hovedvejleder udarbejder i fællesskab en individuel uddannelsesplan. 
Uddannelsesplanen skal sikre, at der er en løbende kompetencetilegnelse og evaluering, således at tilegnelsen 
af kompetencer er jævnt fordelt over hele den 1-årige ansættelse i introduktionsstilling. Vejleder og 
introduktionslæge mødes med jævne mellemrum - minimum hver 3. måned - for at justere 
uddannelsesplanen. Den læge, der er vejleder og således også den kollega, der kan foretage en 
kompetenceevaluering, skal være læge på et højere uddannelsestrin, dvs. en læge i uddannelsesstilling til 
hoveduddannelse eller en speciallæge. Der er på hæmatologisk afdeling mange vejledere; men kun en af dem 
vil være den ansvarlige hovedvejleder med hvem, der skal gennemføres regelmæssige vejledersamtaler. Alle 
vejledere er imidlertid i stand til at foretage vejledning og kompetenceevaluering i forbindelse med de 
daglige arbejdsopgaver. 
Målbeskrivelsen angiver minimumskompetencer for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse. 
Det forventes, at den uddannelsessøgende læge opnår et væsentligt større udbytte end blot erhvervelsen af 
minimumskompetencerne. 
Alle kompetencer skal erhverves, førend introduktionsuddannelsen på hæmatologisk afdeling kan 
godkendes. 
Generelt: efterfølgende skemaer - afsnit 6.1.1 - 6.1.3 - er et uddrag af målbeskrivelsen med præsentation i 
skematisk form af de kompetencer/mål, der skal erhverves i løbet af introduktionsuddannelsen, dvs. en 
beskrivelse af de 11 kompetencer (eller ”mål”), som skal erhverves i løbet af introduktionsuddannelsen. 
Ved flere af kompetencerne er der planlagt kursusaktivitet - hhv. introduktionsprogram, postgraduat kursus 
på medicinsk-kardiologisk afdeling A og medicinsk-endokrinologisk afdeling C samt hjertestopkursus. 
Skemaerne i afsnit 6.1.1 til 6.1.3 består af 4 kolonner: 

• Nr.: angiver nummer på målet (kompetencen) - og refererer til målets placering blandt de 11 mål i 
målbeskrivelsen og logbogen inden for de forskellige lægeroller 

• Mål: er det overordnede mål/kompetencen. Det er endvidere anført inden for hvilken af de lægelige 
”roller”, dette mål er placeret. Målene er grupperet i en opdeling, som svarer til de lægelige 
funktioner, en speciallæge skal kunne varetage (akut arbejde, stuegang og håndtering af 
ambulante/elektive patienter) 

• Roller: Af hensyn til bevidstgørelsen om kompetencernes enkelte elementer er målenes fordeling på 
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de 7 roller (iht. betænkningen fra Speciallægekommissionen) også anført 
• Evalueringsmetoder: beskriver, hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet - se 

nedenfor (afsnit 9) 
Ad “Målbeskrivelse for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse”: www.sst.dk. 
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6.1 Kompetencer 
Målene 1 - 11 er sorteret efter de 3 overordnede kompetencer: 1) vagtfunktion, 2) stuegangsfunktion, 3) ambulatorium eller anden elektiv funktion - samt efter de 7 
roller. 

6.1.1 Kompetence: vagtfunktionen 
Nr. Mål Roller Evaluering 
1 Varetage diagnostik, behandling og profylakse af alm. medicinske 

sygdomsmanifestationer - herunder afgøre, om pt. skal henvises til andet speciale. Liste 
over 8 alm. sygdomsmanifestationer anført nedenfor *) 

Medicinsk ekspert Struktureret interview, godkendt 
eval.skema/kursus ”den komplekse 
intern medicinske pt.”  
- anvend kompetencekort 1 - 8 

2 Kendskab til/mestrer tekniske færdigheder/procedurer - beskrevet i udd.programmet **) Medicinsk ekspert Struktureret observation 
3 Identificere faglige problemstillinger, som kræver fremlæggelse på konference Professionel, medicinsk ekspert 360-graders evaluering 

- anvend kompetencekort 14 - 16 
4 Varetage samtaler med ptt. og pårørende på en professionel måde Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, 

professionel 
360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt LAS kursus 

5 Identificere faglige problemstillinger, som kræver personlige studier (lærebøger, 
litteratursøgning, guidelines m.v.) 

Professionel, medicinsk ekspert, akademiker Evidens Baseret Medicin opgave 
- anvend kompetencekort 11 - 13 

6 Professionelt vurdere egen kompetence og søge supervision ved behov  Professionel, samarbejder 360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt LAS kursus 

7 Løbende prioritere egne arbejdsopgaver i samarbejde med hele vagtholdet Samarbejder, kommunikator, leder/administrator  360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt LAS kursus 

8 Vejlede og supervisere yngre kolleger og eventuelle studerende Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, 
leder/administrator 

360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt vejlederkursus 

6.1.2 Kompetence: stuegangsfunktion 
Nr. Mål Roller Evaluering 
9 Gennemføre stuegang og lægge plan for udredning af den enkelte pt. Medicinsk ekspert Struktureret observation og interview 

- anvend kompetencekort 10 
1 Varetage diagnostik, behandling og profylakse af alm. medicinske 

sygdomsmanifestationer - herunder afgøre, om pt. skal henvises til andet speciale. Liste 
over 8 alm. sygdomsmanifestationer anført nedenfor *) 

Medicinsk ekspert Struktureret interviews, godkendte 
evalueringsskemaer og kurser  
- anvend kompetencekort 1 - 8 

10 Planlægge og prioritere arbejdsopgaver under hensyntagen til den samlede 
arbejdsmængde i samarbejde med øvrige personale 

Professionel, samarbejder 360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt LAS kursus 

3 Identificere faglige problemstillinger, som kræver fremlæggelse på konference Leder/administrator, professionel samarbejder 360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
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2 Kendskab til/mestrer tekniske færdigheder/procedurer - beskrevet i udd.programmet **) Medicinsk ekspert Struktureret observation 
4 Varetage samtaler med ptt. og pårørende på en professionel måde Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert 360-graders evaluering 

- anvend kompetencekort 14 - 16 
5 Identificere faglige problemstillinger, som kræver personlige studier (lærebøger, 

litteratursøgning, guidelines m.v.) 
Professionel, akademiker Evidens Baseret Medicin opgave 

- anvend kompetencekort 11 - 13 
8 Vejlede og supervisere yngre kolleger og eventuelle studerende Kommunikator, samarbejder, medicinsk ekspert, 

leder/admimistrator 
360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 
Godkendt vejlederkursus 

6.1.3 Kompetence: ambulatorium eller anden elektiv funktion 
Nr. Mål Roller Evaluering 
11 Lægge adækvat plan for pt., der sættes til ambulant kontrol. Formidle planen således, at 

det er klart for pt., praktiserende læge og ambulatorielæge, hvad formål og plan for det 
ambulante forløb er 

Medicinsk ekspert Audit af journaler 
- anvend kompetencekort 9 

6 Professionelt vurdere egen kompetence og søge supervision ved behov Professionel, samarbejder 360 graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14 - 16 

2 Kendskab til/mestrer tekniske færdigheder/procedurer - beskrevet i udd.programmet **) Medicinsk ekspert Struktureret observation 
 
Når et mål er anført under flere af de overordnede kompetencer (vagt, stuegang, ambulatorium) er det helt valgfrit, hvor kompetencen erhverves og evalueres. 

6.1.4 Liste over 8 almindelige sygdomsmanifestationer 
Evalueres under mål nr. 1 *)  
Åndenød   - anvend kompetencekort 1 
Cerebral påvirkning  - anvend kompetencekort 2 
Akut feber   - anvend kompetencekort 3 
Brystsmerter   - anvend kompetencekort 4 
Kredsløbspåvirkning  - anvend kompetencekort 5 
Mavesmerter   - anvend kompetencekort 6 
Væske- og elektrolytforstyrr. - anvend kompetencekort 7 
Den terminale pt.  - anvend kompetencekort 8 
Der foreligger kompetence-evalueringsskemaer til alle de ovennævnte tilstande i afsnit 6.1.7 - og på DSIM´s hjemmeside www.dsim.dk 

6.1.5 Liste over 9 tekniske færdigheder/procedurer 
Evalueres under mål nr. 2 **)  
Tolke EKG diagnostisk 
Tolke rtg. af thorax diagnostisk 
Foretage knoglemarvsaspiration og -biopsi 
Foretage lumbalpunktur 
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Foretage hudstansebiopsi 
Foretage A-punktur 
Anlægge ventrikelsonde 
Kunne vurdere udstrygningspræparat af perifert blod 
Kunne vurdere udstrygningspræparat af knoglemarv 

6.1.6 Hvornår skal kompetencerne opnås? 
Nedenstående skema er et forslag til fordeling af, hvornår de enkelte minimumskompetencer skal være opnået og godkendt i logbogen. Hvis kompetencen besiddes 
tidligere, kan godkendelse selvfølgelig opnås før. 
 

 1-3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr. 10-12 mdr. 
Mål 1: 8 medicinske sygdomsmanifestationer 
- evalueres under mål nr. 1 
- anvend kompetencekort 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7 og 8 

Akut feber 
Åndenød 
Cerebral påvirkning 

Mavesmerter 
Væske-elektrolytforstyrrelser 

Brystsmerter 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale pt.  
 

Mål 2: kendskab til/mestrer tekniske 
færdigheder/procedurer 
- evalueres under mål nr. 2 

EKG diagnostisk 
Rtg. af thorax diagnostisk 
Venflon 
A-punktur 
Knoglemarvsaspiration og -biopsi 
Lumbalpunktur 

Ventrikelsonde 
Hudstansebiopsi 
Udstrygningspræparat af perifert 
blod 

Udstrygningspræparat af knoglemarv  

Mål 3, 4, 6, 7, 8, 10: 360-graders evaluering 
- anvend kompetencekort 14, 15 og 16 

  X  

Mål 5: Evidens Baseret Medicin opgave 
- anvend kompetencekort 11, 12 og 13 

 X   

Mål 9: stuegang 
- anvend kompetencekort 10 

  X  

Mål 11: gøre pt. klar til ambulant opfølgning 
- anvend kompetencekort 9 

   X 

 
Der er kompetencekort til vejledning og evaluering for hver enkelt kompetence i uddannelsesmappen (afsnit 6.1.7). Se også afsnit 9.1 om evalueringsmetoder - og i 
målbeskrivelsen. 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �0  

6.1.7 Kompetencekort 1-16 

 
Kompetencekort 1 
 
Mål nr. 1: åndenød 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos pt. med klager over åndenød, tolkning af 
undersøgelsesresultater inkl. blodgasanalyse og rtg. af thorax 

  

8 Differentialdiagnoser, herunder pulmonale, kardielle, metaboliske og cerebrale   
  

9 Stillingtagen til behov for videre visitation/konference med bagvagt 
  

10 Information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     ��  

Kompetencekort 2 
 

Mål nr. 1: cerebral påvirkning 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske og retslige forhold 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos patient med: generel bevidsthedspåvirkning og 
fokale neurologiske udfald 

  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser: metaboliske, toksiske, 
cirkulatoriske, infektiøse, delirøse, apoplexia cerebri, TCI og tumor   

  

9 Stillingtagen til behov for videre visitation/konference med bagvagt 
  

10 Information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
 _________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �� 

Kompetencekort 3 
 

Mål nr. 1: akut feber 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial udredning (fokusjagt) af pt. med feber, tolkning af undersøgelsesresultater 
  

8 Årsager, infektiøse og noninfektiøse - herunder kan også særlige risikofaktorer 
berøres både i miljøet og hos pt. (her tænkes spec. på den immuninkompetente pt.) 

  

9 Stillingtagen til og valg af behandling 
  

10 Stillingtagen til videre visitation/konference med bagvagt 
  

11 Indhold af information til patient og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �� 

Kompetencekort 4 
 

Mål nr. 1: brystsmerter 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos pt. med klager over brystsmerter, tolkning af 
undersøgelsesresultater 

  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser omkring koronar og ikke-
koronar sygdom   

  

9 Stillingtagen til videre visitation/konference med bagvagt 
  

10 Indhold af information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
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Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �$ 

Kompetencekort 5 
 

Mål nr. 1: kredsløbspåvirkning 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos pt. med hypo- og hypertension 
  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser: kardiogent chok, arytmier, 
blødning, anafylaksi, sepsis, nyresvigt, smerter og idiopatisk hypertension 

  

9 Stillingtagen til videre visitation/konference med bagvagt 
  

10 Indhold af information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
_________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 
 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �1 

Kompetencekort 6 
 

Mål nr. 1: mavesmerter 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold i sagen 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos pt. med mavesmerter 
  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser 
  

9 Stillingtagen til behov for videre visitation/konference med bagvagt eller tilsyn fra 
anden speciallæge 

  

10 Information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �� 

Kompetencekort 7 
 

Mål nr. 1: væske- og elektrolytforstyrrelser 
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb af forskellig type 
 
Lægens navn:     ____________________________________  Dato: __________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling 

  

3 Forholder sig til komplikationer og evt. behandling heraf 
  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 Initial diagnostik og behandling hos pt. med ødemer, dehydrering, 
elektrolytforstyrrelser samt creatinin- og carbamidforhøjelse 

  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser: renale, kardielle, 
hepatiske, metaboliske og iatrogene 

  

9 Stillingtagen til videre visitation/konference med bagvagt 
  

10 Information til patient og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Struktureret interview 
�
�

Alle punkter skal være i orden for at blive godkendt. Der godkendes med dato, underskrift og navn nederst på 
arket samt i logbog ved det enkelte kompetencemål. Vurderes kompetencen under forventet niveau, skal der 
gives en skriftlig forklarende kommentar på arket, der indsættes i lægens logbog og medinddrages ved 
efterfølgende evaluering. Der anvendes nyt skema ved hver evaluering.     �" 

Kompetencekort 8 
 

Mål nr. 1: den terminale patient  
 
Evalueret på 3 forskellige patientforløb 
 
Lægens navn:     ______________________________ Dato: _______________ 
 

Evaluering Generelle kompetencemål 
Skal forbedres Godkendt 

1 Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald for de observerede ptt. 
  

2 Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om symptomer, diagnostik og 
behandling af disse 

  

3 Forholder sig til interkurrente problemstillinger, herunder medicininteraktion og 
evt. behandling 

  

4 Foreslår konkrete afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse 
  

5 Forholder sig kritisk til forløbet 
  

6 Har forholdt sig til etiske forhold 
  

For det konkrete kompetencemål fokuseres på følgende 

7 
Initial diagnostik og behandling (farmakologisk såvel som ikke-farmakologisk) hos 
pt. med symptomklager. Stillingtagen til behov for medinddragelse af andre 
fagpersoner 

  

8 Årsager, herunder differentialdiagnostiske overvejelser omkring årsager til 
symptomer 

  

9 
Behov for opfølgning og evaluering af symptomkontrol. Forholder sig aktivt til det 
progressive i tilstanden ved at tillægge ordination til palliation af mulige 
kommende komplikationer 

  

10 Information til pt. og pårørende om aktuel behandlingsplan 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Det samlede kompetencemål er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende vejleder 



Audit 
�
�

�'�

Kompetencekort 9 
 
Mål nr. 11: auditskema 
 
Lægge adækvat plan for patient, der sættes til ambulant kontrol. Formidle planen således, at det er 
klart for patient, praktiserende læge og ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb 
er - vurdering sker på basis af 5 journaler. 
 
 

 
 
 
Audit rapporten er jævnfør de beskrevne kriterier vurderet tilfredsstillende og kompetencen således 
godkendt: 
 
 
___________  _______________________________________________________ 
Dato             Navn og underskrift - vejleder       
  

 Ja Nej Ikke 
relevant 

Der foreligger i journalen en klar beskrivelse af formål med den planlagte ambulante 
kontrol 

   

Der er taget stilling til, om den ambulante kontrol skal forudgås af blodprøvetagning eller 
andre parakliniske undersøgelser 

   

Der er taget stilling til tidspunkt for ambulant kontrol     
Det fremgår hvilken information, der er givet til patienten omkring behovet for ambulant 
opfølgning 

   



Struktureret observation og interview 
�
�

�+ 

Kompetencekort 10 
 
Mål nr. 10: stuegang 
 

Den yngre læge vurderes af vejlederen, som observerer den yngre læges under en stuegang på mindst 6 patienter. 
Vejlederen anvender nedenstående skema til vurdering. Supervisor kan være den yngre læges vejleder eller anden 
seniorlæge. 
 
 JA 
Introduktion og forberedelse  
Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, sygeplejersker, andre. Aftaler med teamet, om der skal være 
forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: fx hvem skal 
være ordstyrer, hvem gør hvad, hvornår? 

 

Afklarer, om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, fx belægning, 
forventet nyindlagte, forventet udskrevne og personalemangel 

 

Patientrunde, gennemgang af patienter  
Gennemgår hver enkelt pt. og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og 
behandlingsplanen 

 

Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer m.m., foretager relevante 
opfølgninger og evt. justeringer 

 

Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt pt., inddrager plejepersonalets observationer og anden 
information 

 

Fokuserer sammen med teamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til 
undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer, om der er behov for ændring i forhold til planen 

 

Resumerer forløbet sammen med pt. planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for 
udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere, fx pga. behov for konsultation 
ved ældre kollega, tilsyn, konference m.m. 

 

Sikrer sig, at pt. har forstået plan og beslutning  
Afslutning  
Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) 
problemer, der er/kan afhandles her og nu, 2) ptt., der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved 
seniorkollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference 

 

Resumerer aftaler med personalet, fx bestilling af undersøgelser og behandling, hvornår laves henvisninger, 
recepter, epikriser m.m. og hvornår vil der blive fulgt op på stuegangen, evt. information til vagthold 

 

Evaluerer stuegangsforløbet sammen med personalet - fx hvad forløb godt, hensigtsmæssigt, 
tilfredsstillende, hvad gjorde ikke? (evalueringspunkter skal være aftalt, inden stuegang begynder) 

 

 
Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt - (ja i alle felter) 
 
 
 

Navn på yngre læge  

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - supervisor 
 



EBM-opgave 
�
�

�0  

Kompetencekort 11 
 
Mål 5: kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse 
 
 
Identificere faglige problemstillinger, som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, 
guidelines m.v.). 
 
 
Lægens navn:  _____________________________________Dato: _________ 
 
 
Denne opgave omfatter:  
At du definerer en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulerer dit problem til et 
spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen.  
At du foretager en litteratursøgning og vurderer de arbejder, du finder. Vælg hvilke arbejder, der kan 
bruges til at besvare spørgsmålet.  
At du udarbejder en konferencepræsentation (varighed ca. 10-15 minutter) over dine resultater.  
 
Præsentationen evalueres af vejleder og 2 andre kolleger på nedenstående skema. Pga. fremlæggelsen 
og evalueringerne mødes vejleder og uddannelsessøgende læge mhp. feedback og godkendelse. 
 

Evaluering  Kompetencemål Skal forbedres godkendt 

1 Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af 
problemstilling, der analyseres nærmere 

  

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 
problemstilling 

  

5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen 
  

6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen 
  

7 Konklusion og evt. implikationer for egen eller afdelingens praksis 
  

 
Evt. kommentarer:___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Det samlede kompetence er godkendt: 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - vejleder 
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Mål nr. 5: Præsentation  
 
Evalueringsskema til kollega 1 
 
Mål: Identificere faglige problemstillinger, som kræver personlige studier (lærebøger, 
litteratursøgning, guidelines m.v.).   
 
Lægens navn:     __________________________________  Dato: ___________ 
 

Evaluering  Kompetencemål Skal forbedres Godkendt 

1 Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af 
problemstilling, der analyseres nærmere 

  

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 
problemstilling 

  

5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen 
  

6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen 
  

7 Konklusion og evt. implikationer for egen eller afdelingens praksis 
  

 
Evt. kommentarer: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende kollega 
 
 
 
Afleveres efter udfyldelse til vejleder.



EBM-opgave 
�
�

�� 

Kompetencekort 13 
 
Mål nr. 5: Præsentation 
 
Evalueringsskema til kollega 2 
 
Mål: Identificere faglige problemstillinger, som kræver personlige studier (lærebøger, 
litteratursøgning, guidelines m.v.). 
 
Lægens navn:     ___________________________  Dato: ________________ 
 

Evaluering  Kompetencemål Skal forbedres godkendt 

1 Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af 
problemstilling, der analyseres nærmere 

  

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 
problemstilling 

  

5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen 
  

6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen 
  

7 Konklusion og evt. Implikationer for egen eller afdelingens praksis 
  

 
Evt. kommentarer: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
  __________________________________________________________________ 
    Dato  Navn og underskrift - evaluerende kollega 
 
 
 
Afleveres efter udfyldelse til vejleder  
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Mål nr. 3, 4, 6, 7, 8 og 10: 360-graders evaluering 
 
 
 
Kære samarbejdspartner 
 
 
 
Læger skal mestre en række kompetencer udover de rent medicinsk faglige. De skal være gode til at 
samarbejde, kommunikere, administrere, planlægge, undervise osv.. 
 
Som et led i udviklingen af alle disse kompetencer er der brug for samarbejdspartneres vurdering. På 
vedlagte skema vil vi derfor bede om, at du så omhyggeligt som muligt vurderer lægens adfærd på en 
række felter.  
 
På skemaet beskrives en læges adfærd, eksempelvis ”anvender et letforståeligt sprog”. Du skal så med 
et kryds markere, om lægen lever op til denne adfærd sjældent, ofte eller næsten altid. Du kan 
formentlig ikke vurdere alle områder. Det er vigtigt, at du på de områder, hvor du ikke kan bedømme 
lægen, anvender kolonnen ”kan ikke bedømmes”. 
 
Der er plads på skemaets bagside til, at du kan skrive kommentarer. Både positive og mere kritiske 
kommentarer er af stor værdi. Kommentarer har størst værdi, når de er konkrete, meget gerne med 
konkrete eksempler. 
 
Din besvarelse er anonym. 
 
 
Når du har udfyldt skemaet, bedes du sende det med intern post til  
 
 
................................................................................................................................... , 
 
som samler svarene og varetager feedback-samtalen med den læge, der bedømmes. 
 
 
 
TAK for hjælpen.
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Mål nr. 3, 4, 6, 7, 8 og 10: 360 - graders evaluering 

   
.......................................................... 
Navn på den læge, der evalueres 

Sjældent Ofte Næsten 
altid 

Kan ikke 
bedømmes 

1 Anvender et letforståeligt sprog     
2 Lytter og giver plads til samtalepartner(e)     
3 Fremstiller en faglig problemstilling på en forståelig måde 

under hensyntagen til modtagerens forudsætninger 
    

4 Journalnotater, epikriser og lign. bygges logisk op og 
holdes i et klart og forståeligt sprog 

    

K
om

m
un

ik
at

io
n 

5 Tager i skriftligt notat/meddelelse højde for, hvem 
modtager er 

    

6 Planlægger sit eget arbejde under hensyntagen til andre 
personalegrupper og pårørende 

    

7 Er lydhør overfor samarbejdspartneres behov     
8 Gør fornuftigt brug af kollegers og andre 

personalemedlemmers viden og erfaringer 
    

9 Er hjælpsom og fleksibel     Sa
m

ar
be

jd
e 

 

10 Vejleder og superviserer ved behov     
11 Klarer sit arbejde inden for en rimelig tidsramme     
12 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt     
13 Tager medansvar for sin faggruppes samlede 

arbejdsforpligtigelse (fx et vagtlags forpligtigelse til at 
dække vagten eller sørge for journalskrivning) 

    

A
dm

in
is

tr
at

or
 

14 Færdiggør papirarbejde (epikriser, breve m.v.) til rimelig tid     
15 Vurderer sine egne kompetencer og begrænsninger 

realistisk 
    

16 Søger hjælp ved behov     
17 Tager højde for etiske overvejelser i patientbehandlingen     

Pr
of

es
si

on
el

 

18 Demonstrerer en etisk korrekt holdning i omtalen af ptt.     
19 Argumenterer rationelt på baggrund af videnskabelig viden     
20 Kan opstille en hypotese og forholde sig kritisk til den (i 

forbindelse med konkrete sygehistorier) 
    

A
ka

de
m

ik
er

 

21 Anvender tilgængelige informationskilder (lærebøger, 
tidsskrifter, databaser) 
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Mål nr. 3, 4, 6, 7, 8 og 10: 360-graders vejlederskema til opgørelse af besvarelser 
 
 
Antal besvarelser  (N = ______) 

   
.......................................................... 
Navn på den læge, der evalueres 

Sjældent 
 
N= 

Ofte 
 
N= 

Næsten 
altid 
N= 

Kan ikke 
bedømmes 
N= 

1 Anvender et letforståeligt sprog     
2 Lytter og giver plads til samtalepartner(e)     
3 Fremstiller en faglig problemstilling på en forståelig måde 

under hensyntagen til modtagerens forudsætninger 
    

4 Journalnotater, epikriser og lign. bygges logisk op og 
holdes i et klart og forståeligt sprog 

    

K
om

m
un

ik
at

io
n 

5 Tager i skriftligt notat/meddelelse højde for, hvem 
modtager er 

    

6 Planlægger sit eget arbejde under hensyntagen til andre 
personalegrupper og pårørende 

    

7 Er lydhør overfor samarbejdspartneres behov     
8 Gør fornuftigt brug af kollegers og andre 

personalemedlemmers viden og erfaringer 
    

9 Er hjælpsom og fleksibel     Sa
m

ar
be

jd
e 

 

10 Vejleder og superviserer ved behov     
11 Klarer sit arbejde inden for en rimelig tidsramme     
12 Prioriterer sine arbejdsopgaver fornuftigt     
13 Tager medansvar for sin faggruppes samlede 

arbejdsforpligtigelse (fx et vagtlags forpligtigelse til at 
dække vagten eller sørge for journalskrivning) 

    

A
dm

in
is

tr
at

or
 

14 Færdiggør papirarbejde (epikriser, breve m.v.) til rimelig tid     
15 Vurderer sine egne kompetencer og begrænsninger 

realistisk 
    

16 Søger hjælp ved behov     
17 Tager højde for etiske overvejelser i patientbehandlingen     

Pr
of

es
si

on
el

 

18 Demonstrerer en etisk korrekt holdning i omtalen af ptt.     
19 Argumenterer rationelt på baggrund af videnskabelig viden     
20 Kan opstille en hypotese og forholde sig kritisk til den (i 

forbindelse med konkrete sygehistorier) 
    

A
ka

de
m

ik
er

 

21 Anvender tilgængelige informationskilder (lærebøger, 
tidsskrifter, databaser) 
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7 Læringsstrategi 
Introduktionslægen og den formelle vejleder skal fra starten være opmærksomme på, at der sker en løbende 
erhvervelse af kompetencer under uddannelsen - gerne i form af en læringskontrakt. Løbende og tæt kontakt 
er nødvendig. Senest ved justeringssamtalen skal der tages stilling til, om erhvervelsen af kompetencer er 
sket i tilstrækkeligt omfang - og om der skal gøres en ekstra indsats på udvalgte områder. Det skal pointeres, 
at der er tale om minimumskompetencer - det forventes, at introduktionslægen på hæmatologisk afdeling 
opnår et væsentligt større læringsudbytte end blot erhvervelsen af minimumskompetencerne. 
Den kliniske uddannelse på afdelingen baseret på mesterlæreprincippet. Den uddannelsesgivende læge har - 
foruden at virke som egentlig lærer - en vigtig funktion som rollemodel for læring af adfærd, holdninger og 
værdier.  
Egentlig lægefaglig kompetence kan ikke opnås ved teori, men kræver oplæring ved direkte patientkontakt 
og praktisk udøvelse af faget. Det gælder både det håndværksmæssige og de mere bløde aspekter af faget, 
såsom klinisk beslutningstagen, kommunikation, omsorg etc.. 
Det er gennem udøvelse af det daglige kliniske arbejde (suppleret med vejledning og teori), at 
introduktionslægen skal udvikle sig til en kompetent speciallæge. Alle potentielle uddannelsessituationer 
skal udnyttes optimalt, så ”der læres, mens der arbejdes”. Introduktionslægen på hæmatologisk afdeling 
sættes til at udøve de funktioner, der stemmer overens med det individuelle uddannelsesprogram. Det 
tilstræbes desuden på hæmatologisk afdeling, at introduktionslægen arbejder tæt sammen med en mere 
erfaren læge (om muligt hovedvejleder eller teamlæge) i samme geografiske område (stuegang, arbejde i 
dagafsnit/ambulatorium) med klinisk vejledning før, efter, og til en vis grad også under selve arbejdet med 
patienten - i andre situationer direkte supervision.      
Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i intern medicin indeholder læringsmetoder - ofte med 
indbygget valgfrihed (der henvises til målbeskrivelsen). 
Effektiv læring afhænger af mange faktorer, hvor de mest betydende er den uddannelsessøgende læges 
motivation og de evalueringsmetoder, der benyttes for at sikre, at kompetencerne nås. Det er vigtigt, at 
læring tager udgangspunkt i det, den uddannelsessøgende læge allerede har erfaring med, at beslægtede 
temaer holdes sammen i læreprocessen, og at læring begynder med konkret erfaring og bevæger sig mod 
teoridannelse. 
Der sikres tilknytning til de kompetencer, der allerede er til stede hos introduktionslægen - dvs., at der i 
planlægningen af den individuelle uddannelsesplan skal bygges videre på den kliniske basisuddannelse. 
På hæmatologisk afdeling planlægges ophold i modtagelsen, undersøgelsesstuen og dagafsnit/ambulatorium i 
starten af forløbet mhp. at eksponere den uddannelsessøgende læge for konkret erfaring. Ophold i 
sengeafdelingen og kurser planlægges senere i forløbet for at sikre forankring af praktisk viden i begreber og 
teoridannelse. 
Ad “Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske specialer”: www.sst.dk. 
 
7.1 Læringsmetoder 
For at opnå en given kompetence kan anvendes forskellige læringsmetoder. Hvilke læringsmetoder, der 
anvendes, vil afhænge af den enkelte læges forudsætninger og den uddannelsesgivende afdelings 
muligheder. De neden for beskrevne metoder skal ikke opfattes som en udtømmende liste, men blot som 
nogle almindeligt anvendte og brugbare metoder. De skal ikke nødvendigvis alle anvendes. 
Hvert enkelt af de 11 mål vil blive evalueret for sig - og en tilfredsstillende evaluering attesteres i den 
uddannelsessøgendes logbog. I logbogen kan den uddannelsessøgende i øvrigt følge sin egen 
kompetenceudvikling mht. de 11 uddannelsesmål. 
For hvert af de i afsnit 6.1.1 til 6.1.3 opstillede mål er angivet, hvordan målet kan nås med én eller oftest 
flere læringsmetoder (tabellens søjle 4), herunder: 

• Mesterlære (i klinisk arbejde) 
• Afdelingsundervisning 
• Kvalitetssikringsprojekter 
• Udarbejdelse af skriftligt materiale 
• Selvstudium 
• Kursus 
• Læringsdagbog  
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7.2 Definition og beskrivelse af læringsmetoder 
• Mesterlære: er i moderne forstand en form for reflekterende læring, der ikke bygger på en 

adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et 
praksisfællesskab: i afdelingen, skadestuen, operationsgangen, ambulatorium mv.. Den medfører 
gensidige forpligtelser for mester og lærling i en specifik social struktur og foregår over en længere 
periode. Mesterlære er, at den mindre erfarne arbejder 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 

• Afdelingsundervisning: er internt organiseret undervisning i afdelingen, der retter sig mod alle 
læger. Kan være tilknyttet konferencer med kollegaer, hvor der fremlægges og drøftes 
videnskabelige problemer. Den, der underviser, er oftest den, der lærer mest 

• Kvalitetssikringsprojekter: deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter 
• Udarbejdelse af skriftligt materiale: fx afdelingsinstrukser, undervisningsmateriale m.m. 
• Selvstudium: er en form for adfærd, hvor den enkelte - med eller uden hjælp fra andre - tager 

initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og 
læringsstrategier hertil - og selv vurderer resultaterne 

• Kursus: er læringsramme for formaliseret teoretisk vidensformidling eller læring af praktiske 
færdigheder 

• 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 vejleder indgå i den 
personlige uddannelsesplan 

 

8 Obligatoriske kurser 
Lægen har fri med løn til deltagelse i de tre obligatoriske kurser. Introduktionslægen skal selv tilmelde sig 
kurserne - gør det hurtigst muligt og giv besked til skemalægger. Oplysning om tilmelding og 
kursustidspunkter kan findes hhv. på det regionale sekretariatets og DSIMs hjemmeside - link: 
www.videreuddannelsen-nord.dk og www.dsim.dk. 
 
8.1 Generelle kurser 
LAS-kursus, LAS I: Under introduktionsuddannelsen afholdes det første af 3 moduler i ”Kursus i ledelse, 
administration og samarbejde”. Modulerne betegnes LAS I, II og III, hvor LAS II og III er placeret under 
hoveduddannelsen. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig LAS kurserne. LAS I arrangeres 
lokalt af det regionale videreuddannelsessekretariat. Varighed: 2 kursusdage. 
 
Vejlederkursus, Pædagogik 2: Formålet er, at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne 
vejlede og supervisere andre, at styrke deltagernes viden om og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - 
herunder identificering af deltagerforudsætninger og -behov, at bibringe deltagerne en basal viden om hvilke 
faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser mhp. på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling og 
at styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - herunder 
rådgivning, instruktion, supervision og evaluering. Kurset arrangeres lokalt af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Varighed: 2 dage internat. 
 
8.2 Specialespecifikt kursus 
Den komplekse intern medicinske patient (specialespecifikt kursus): Formålet er, at bibringe deltagerne 
viden om alle de 9 intern medicinske specialer på et niveau, så de kan vurdere, hvilket af de 9 
dobbeltspecialer, der bedst varetager udredning og behandling af en given medicinsk patient, at kende 
særlige væsentlige tilstande og procedurer inden for hvert af de 9 specialer og at foretage et kvalificeret valg 
af videreuddannelse efter endt introduktionsuddannelse. Kurset arrangeres af Dansk selskab for Intern 
Medicin. Varighed: 2 dag internat. 
 

9 Evalueringsstrategi 
Evaluering af minimumskompetencerne skal foretages af en kollega i en højere stillingskategori, som har 
vejlederfunktion, og som har den fornødne kompetence. Den læge, der har evalueret kompetencen, attesterer 
på tjeklisten i logbogen, når minimumskompetencen er opnået. Introduktionslægen underskriver ligeledes. 
Det er begges ansvar, at minimumskompetencen reelt er opnået. 
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Den uddannelsessøgendes hovedvejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for en 
fortløbende og konsekvenshavende evaluering. 
Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i intern medicin indeholder evalueringsmetoder - ofte med 
indbygget valgfrihed (der henvises til målbeskrivelsen). 
Evaluering er en af de stærkest motiverende faktorer i voksenlæring. Evalueringsmetoder, der giver størst 
mulighed for feedback, vil blive anvendt undervejs i uddannelsesforløbet (vejledersamtale, struktureret 
observation i klinikken og audit af journaler) - tilsvarende vil struktureret observation i klinikken og 360-
graders evaluering mest hensigtsmæssigt blive anvendt til slutevaluering af en klinisk kompetence. 
 
9.1 Evalueringsmetoder 
I denne målbeskrivelse er fastlagt, hvorledes målene skal evalueres. Dette er fastlagt detaljeret og konkret, 
idet der for hvert mål er udarbejdet et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne og vejledning i brugen heraf 
kan findes i afsnit 6.1.7 i dette uddannelsesprogram og på DSIM´s hjemmeside (www.dsim.dk).  
For hvert af de i afsnit 6.1.1 til 6.1.3 opstillede mål er beskrevet, hvordan målet kan evalueres (tabellens 
søjle 4). 

• Struktureret observation i klinikken 
• Struktureret interview 
• Læringsdagbog 
• Gennemgang af portefølje 
• 360-graders evaluering 
• Audit af journaler 
• Evidence Based Medicine 
• Evalueringsskemaer og logbog 
• Godkendt kursus 

For målene under rollerne som samarbejder, leder/administrator og professionel er angivet, at der kan 
foretages ”360-graders evaluering”. Skema til dette findes som afsnit 6.1.7 til brug for de individuelle 
uddannelsesplaner. Det anbefales, denne evaluering som minimum udføres i slutningen af 
uddannelsesforløbet - i god tid før slutevaluering. En evaluering kan formentlig også med fordel udføres før 
justeringssamtalen således, at der under uddannelsesforløbet udføres i alt to 360-graders evalueringer. 
Ad “Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse i de intern medicinske specialer”: www.sst.dk. 
 
9.2 Definition og beskrivelse af evalueringsmetoder 

• Struktureret observation i klinikken: er direkte at se, hvordan en uddannelsessøgende læge udfører 
en færdighed - og udfra i forvejen opstillede kriterier vurderer dennes færdighedsniveau. En vejleder 
iagttager den yngre læge udføre en bestemt aktivitet og vurderer ud fra i forvejen opstillede kriterier, 
om introduktionslægen mestrer kompetencen, altså om kompetencen kan godkendes. Denne metode 
sikrer, at lægen agerer på passende niveau inden for aspekterne af "de 7 roller" i forhold til pt. og den 
kliniske problemstilling. Den evaluerende speciallæge observerer, hvordan den yngre læge agerer i 
en vanlig klinisk situation. Observationen tager udgangspunkt i de minimumskompetencer, der er 
angivet i målbeskrivelsens evalueringsskemaer. For at den aktuelle observation kan godkendes, skal 
alle punkter på tjeklisten hver især være evalueret på eller over forventet niveau. Hvis kompetencen 
godkendes, attesterer vejleder med underskrift på evalueringsskema samt med underskrift i logbog 

• Struktureret interview:  en samtale mellem den yngre læge og en vejleder. Samtalen skal dække i 
forvejen definerede områder. Samtalen gennemføres typisk på baggrund af optegnelser i 
læringsdagbog (skema findes sammen med øvrige evalueringsskemaer og hjælpeskemaer i 
slutningen af dette uddannelsesprogram), hvor den yngre læge har samlet et antal cases. For et enkelt 
af målene (mål nr. 9, stuegang) indgår som baggrund for det strukturerede interview også en 
struktureret observation. Evalueringsskemaet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i 
samtalens løb berører væsentlige aspekter af kompetencen. Ud fra samtalen vurderer vejleder om 
kompetencen kan godkendes. Hvis kompetencen godkendes, attesterer vejleder med underskrift på 
evalueringsskema samt med underskrift i logbog 

• Læringsdagbog: erhvervelse af viden og kunnen fremmes, når man gør sig processen bevidst. 
Læringsdagbogen er således primært - som navnet siger - et instrument, der kan anvendes til læring. 
I denne målbeskrivelse er læringsdagbog dog også anvendt som led i evaluering. I forbindelse med 
de strukturerede interviews, som anvendes til evaluering forudsættes nemlig, at den yngre læge 
medbringer en optegnelse over nogle cases. Der er udarbejdet et skema hertil 
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• Gennemgang af portefølje: den danske betegnelse for det, der i engelsksproget litteratur om 
uddannelse hedder ”portfolio”. Sprogligt betyder det en ”mappe man bærer med sig”. I en sådan 
mappe kan man samle materiale, som anvendes i læringsprocessen. Har man fx besluttet at fokusere 
på at lære noget om pneumoni, kan man en periode samle cases, litteraturreferencer, røntgen 
beskrivelser, personlige refleksioner og lignende. En sådan samling kan danne udgangspunkt for en 
struktureret vejledersamtale.  Den kan i denne forbindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en 
medicinsk ekspertkompetence samtidig demonstrere lægens evne, til at vurdere sin egen kunnen og 
behov for yderligere læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som professionel 

• 360-graders evaluering: en evaluering, der bliver udført af flere sundhedsfaglige medarbejdere - og 
mod i forvejen opstillede kriterier. Der er udarbejdet et skema til 360-graders evaluering. Skemaet 
indeholder spørgsmål vedrørende lægens adfærd på en række områder, som bedst kan bedømmes af 
et bredt udsnit af lægens samarbejdspartnere. Introduktionslægen deler skemaet ud til 7-15 af sine 
samarbejdspartnere. Den enkelte samarbejdspartner vil sjældent være i stand til at besvare alle de 
spørgsmål, som indgår i evalueringen, men afgør selv, hvilke spørgsmål han/hun kan besvare. Det er 
sædvanligvis lægen selv, der udvælger sine bedømmere, men den uddannelsesgivende afdeling kan 
vælge at opsætte nogle regler for udvælgelsen af bedømmere. Fx skal der måske være minimum 2 
sygeplejersker fra sengeafdeling, 1 fra ambulatorium, 1 sekretær osv.. Dette vil være forskelligt fra 
afdeling til afdeling. Bedømmerne/respondenterne bliver bedt om at udfylde skemaet og returnere 
det til den uddannelsesansvarlige overlæge. Introduktionslægen laver en selvevaluering med brug af 
samme skema som de øvrige bedømmere. Bedømmerne/respondenterne besvarer skemaet anonymt. 
Den uddannelsesansvarlige overlæge samler svarene og eventuelle kommentarer i et dokument, som 
udleveres til den uddannelsessøgende læge i forbindelse med feedback samtalen. Dette dokument er 
den uddannelsessøgendes ejendom og opbevares i dennes portefølje, indtil alle de berørte 
kompetencer er opfyldte. Såfremt alle kompetencerne ikke ved den første evaluering bedømmes som 
tilstrækkelige, lægger den uddannelsessøgende sammen med sin vejleder en plan for, hvorledes 
bestemte områder kan trænes og evalueringen eventuelt gentages på et senere tidspunkt. Den 
vigtigste del af 360-graders evalueringen er feedbacksamtalen. Man kan ikke ”dumpe” eller ”bestå” 
en 360-graders evaluering. Evalueringen berører så mange områder af ens adfærd, at der altid vil 
være områder, hvor man falder dårligere ud end andre. Og ofte vil det vise sig, at man på nogle 
områder bedømmes væsentlig bedre af andre end af sig selv. Evalueringen kan bruges som en hjælp 
til at få øje på egne svage og stærke sider, så man bevidst kan arbejde med svage områder og udnytte 
stærke områder. Det er vigtigt, at 360-graders evalueringen ikke ligger for sent i 
introduktionsstillingen. Der skal være tid til at arbejde med eventuelle mangler. Sædvanligvis vil 
evalueringen kun blive gennemført én gang i løbet af introduktionsstillingen (men vil blive gentaget 
i hoveduddannelsesforløbet); men ved behov kan den - ligesom de øvrige kompetenceevalueringer - 
gentages. Dette aftales i givet fald med vejleder og skrives ind i den personlige uddannelsesplan 

• Audit af journaler: En audit er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af journaler eller dele heraf 
ud fra i forvejen opstillede kriterier. I denne målbeskrivelse er anvendt audit til evaluering af et 
enkelt mål (mål nr. 11). Introduktionslægen vælger 5 journaler på ptt., som ved udskrivelsen er sat 
til ambulant kontrol, og vurderer journalnotater ved brug af auditskema. I mindst 2 af journalerne 
skal lægen selv have varetaget udskrivelse og planlægning af ambulant kontrol. Den 
uddannelsessøgende forbereder en mundtlig fremlæggelse eller udfærdiger en kort skriftlig rapport 
over de 5 journaler til den vejleder, der skal evaluere. Hvad enten man vælger en mundtlig 
fremstilling eller en skriftlig rapport, vil audit være udgangspunkt for en struktureret 
vejledersamtale. Strukturen i vejledersamtalen følger auditskemaets punkter. Rapporten skal 
indeholde: 1) kort beskrivelse af resultat af audit resultater, 2) diskussion af resultatet, dvs., er det 
tilfredsstillende, lever det op til afdelingens instruks/praksis, har organisatoriske forhold haft 
indflydelse på resultatet? - samt 3) konklusion og evt. forslag til forbedringer. Rapporten vurderes 
af vejlederen på nedenstående kriterier: 1) klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit, 
2) diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske overvejelser - 
samt 3) der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund 

• Evidence Based Medicine (EBM): en opgave med efterfølgende mundtlig eller skriftlig 
fremlæggelse. Opgaven består i en struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en 
konkret faglig klinisk problemstilling 

• Evalueringsskemaer og logbog: når et mål er evalueret som værende opfyldt, attesterer vejlederen 
med sin underskrift i logbogen, at målet er opnået. Det hjælpeskema, som har været anvendt til 
evalueringen, kan herefter smides ud eller om ønsket opbevares af introduktionslægen. Det er 
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underskriften i logbogen, der efterfølgende gælder som dokumentation. Logbogen er et vigtigt 
instrument, når man sammen med sin vejleder med jævne fastlagte mellemrum justerer den 
personlige uddannelsesplan (så man kan se, hvilke mål man mangler). Det præciseres, at rollen som 
vejleder og således også som den kollega, der kan foretage en kompetenceevaluering, kun kan 
varetages af en læge på et højere uddannelsestrin, dvs. en læge i uddannelsesstilling til 
hoveduddannelse eller en speciallæge. Når en kompetence er godkendt og attesteret i logbogen, er de 
til kompetencen hørende evalueringsskemaer den yngre læges ejendom. Det gælder både eventuelle 
tidligere skemaer med kommentarer (i fald kompetencen ikke har været godkendt) samt det 
godkendte skema. Den yngre læge kan opbevare sådanne skemaer i sin portefølje eller smide dem ud 
helt efter eget ønske. Logbogen derimod er et officielt og offentligt dokument, som den 
uddannelsessøgende skal opbevare som dokumentation overfor sundhedsmyndighederne. Vurderes 
kompetencen på et eller flere punkter under forventet niveau, SKAL der vedhæftes en forklarende 
kommentar. Et sådant skema opbevares af den uddannelsessøgende og inddrages i senere 
evalueringer. Når en kompetence er godkendt og dokumenteret med underskrift i logbogen, kan 
eventuelle tidligere skemaer med ikke godkendte evalueringer smides ud eller opbevares i 
porteføljen helt efter lægens valg. 

• Godkendt kursus: er en skriftlig udtalelse fra kursusleder om, at kursisten har opfyldt kursets mål. 
Der udleveres separat dokumentation i form af underskrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus 

Disse metoder anvendes i forbindelse med afgørelsen af, hvorvidt en given kompetence er erhvervet (målet 
nået). Herudover vil der - i dialog med vejledere - naturligt ske en løbende uformel vurdering af og 
tilbagemelding til den uddannelsessøgende i det kliniske arbejde med vurdering af progressionen i 
kompetenceerhvervelsen, hvor den uddannelsessøgende efter eget ønske kan medinddrage selvvurdering og 
refleksioner over praksis. 
Der er for mange mål foretaget en konkretisering, dvs. en eksemplificering af, hvad det pågældende mål bl.a. 
indeholder. Bemærk, at det er målet, som skal evalueres. Konkretiseringerne skal introduktionslægen således 
kunne; men et mål kan være opnået, uden at samtlige punkter nævnt under ”konkretisering” er særskilt 
evalueret. 
 

10  Evaluering af lægelig videreuddannelse/uddannelsesstedet 
Introduktionslægen skal ved slutsamtalen evaluere uddannelsesprogrammet, den individuelle 
uddannelsesplan, de enkelte uddannelsessteder og deres læringsrammer iht. ”Vejledning og evaluering i den 
lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen 1998” - samt via officielle skemaer i uddannelsesbogen 
”Videreuddannelse af læger ved Århus Sygehus, Det lægelige Videreuddannelsesudvalg, Århus Sygehus 
2006” (uddannelsesbogen bedes introduktionslægen hente fra kræftcentrets hjemmeside). 
Det er et fælles ansvar for introduktionslægen og hovedvejlederen, at evalueringen sker iht. ovenstående, og 
at samtalerne afholdes til tiden. 
De officielle skemaer i uddannelsesbogen skal af introduktionslægen anvendes til en beskrivelse af, hvad der 
var meget hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt ved uddannelsesforløbet på hæmatologisk afdeling - samt til 
fremsættelse af forslag til forbedringer, bl.a. vedrørende introduktionsprogram, målbeskrivelse, 
uddannelsesprogram, uddannelsesplanlægning, undervisningsformer, funktionsmuligheder (arbejdsvilkår), 
introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtale samt vedrørende den kliniske vejleders funktion. 
Skemaerne anvendes af hæmatologisk afdeling til løbende kontrol af uddannelseskvaliteten - samt til 
vurdering af, hvordan uddannelsen kan forbedres. 
Skemaerne fremsendes efter påtegning af den uddannelsesansvarlige overlæge og den ledende overlæge i 
personanonymiseret form til sygehusledelsen, som en gang årligt sammenfatter alle evalueringer i skriftlig 
form og efterfølgende indsender sammenfatningen sammen med kopier af samtlige frie tekster til det 
regionale videreuddannelsessekretariat til vurdering af uddannelsen. 
En vigtig og obligatoriske del af dette er elektronisk evaluering af uddannelsen på hæmatologisk afdeling på 
www.evaluer.dk den sidste måned af ansættelsen. Introduktionslægen har ved ansættelsen modtaget en 
adgangskode til dette. Denne evaluering sendes automatisk til den uddannelsesansvarlige overlæge og 
gennemgås ved afslutningssamtalen med hovedvejlederen. Det tilstræbes, at den uddannelsesansvarlige 
overlæge deltager ved slutevalueringssamtalen - eller har en særskilt samtale med introduktionslægen om 
uddannelsesforløbet på hæmatologisk afdeling. I Videreuddannelsesregion Nord laver Det Regionale Råd for 
lægers videreuddannelse også årligt status over disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning 
for vurdering af hæmatologisk afdelings status som uddannelsessted - og om den skal ændres. 
Herudover evalueres kvaliteten af afdelinger gennem inspektorordningen, hvor afdelinger, der indgår i dette 



�
�

� $� �

uddannelsesprogram, kan oplyse, om der foreligger rapporter fra inspektorbesøg. Inspektorordningen har til 
formål at inspirere til udvikling og forbedring af den kliniske videreuddannelse på afdelingen - rapporterne 
sendes via cheflægen til Det lægelige Videreuddannelsesudvalg på sygehuset. Der henvises til 
”Inspektorordningen - evalueringsrapport, Sundhedsstyrelsen december 1999” og ”Vejledning for 
Inspektorordningen, Sundhedsstyrelsen 2007”. 
Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk og www.sst.dk/inspektorordning. 
 

11 Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Under ansættelsen skal der foretages vejledning og evaluering i flg. reglerne i publikationen ”Vejledning og 
evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen 1998” - samt via officielle skemaer i  
uddannelsesbogen ”Videreuddannelse af læger ved Århus Sygehus, Det lægelige Videreuddannelsesudvalg, 
Århus Sygehus 2006” (hentes som ovenfor anført af introduktionslægen fra kræftcentrets hjemmeside). 
Introduktions- og justeringssamtale skal gennemføres hhv. senest 14 dage og 6 måneder efter ansættelsen - 
slutevalueringssamtalen inden for den sidste måned af ansættelsen, når det samlede uddannelsesmål er nået. 
Ud over de formelle samtaler skal der løbende være kontakt mellem introduktionslægen og hovedvejlederen 
for at sikre en løbende kompetenceudvikling. Den uddannelsesansvarlige overlæge deltager altid, hvis en af 
parterne anmoder herom - endvidere ved utilfredsstillende forløb, hvor dette skal tilkendegives senest ved 
justeringssamtalen. 
De officielle skemaer i uddannelsesbogen skal af hovedvejlederen ved introduktionssamtalen anvendes til 
gennemgang af introduktionsmateriale, af introduktionen på hæmatologisk afdeling, af introduktionslægens 
hidtidige uddannelsesforløb med særlig vægt på forhold vedrørende diagnostiske procedurer, terapeutiske og 
teoretiske færdigheder, af målbeskrivelsen, af kompetenceliste, af uddannelsesprogram/plan for praktisk 
gennemførelse, af afdelingsinstruks, og af introduktionslægens individuelle 
uddannelsesmæssige/forskningsmæssige ønsker. Desuden skal hovedvejlederen aftale samarbejdsrelationer 
med introduktionslægen, orientere om afdelingens etiske retningslinier samt udfærdige en uddannelsesplan. 
Tilsvarende skal hovedvejlederen ved justeringssamtalen foretage gennemgang af den ved 
introduktionssamtalen udfærdigede uddannelsesplan, af kompetenceliste, af det hidtidige samarbejde med 
introduktionslægen og af uddannelseselementets gennemførlighed inden for de givne rammer - samt 
diskutere introduktionslægens videre karriereplanlægning. 
Endelig skal hovedvejlederen ved slutevalueringssamtalen udfærdige den sammenfattende bedømmelse, 
gennemdrøfte introduktionslægens fremtidige uddannelsesforhold og dennes vurdering af hæmatologisk 
afdeling. 
Både introduktionslægen og hovedvejlederen underskriver skemaerne i uddannelsesbogen - som udtryk for, 
at de godkender uddannelsen på afdelingen. 
Det er et fælles ansvar for introduktionslægen og hovedvejlederen, at vejledningen sker iht. ovenstående, og 
at samtalerne afholdes til tiden. 
De ved samtalerne udfyldte vejledningsskemaer i uddannelsesbogen udleveres til den uddannelsesansvarlige 
overlæge til kopiering og kontrasignering - to papirer fra slutevalueringssamtalen hhv. arkiveres på 
introduktionslægens personalesag på Århus Sygehus og udleveres til introduktionslægen til anvendelse ved 
fremtidige ansættelser og ved anmodning om autorisation og tilladelser fra Sundhedsstyrelsen. 
Endvidere kan videreuddannelsessekretariatets hjemmeside anbefales: www.videreuddannelsen-nord.dk - og 
Dansk Selskab for Intern Medicin: www.dsim.dk. 
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12 Attestation af godkendte kompetencekort og 

introduktionsuddannelse  
 

Attestation for godkendte kompetencekort ved 
introduktionsuddannelsen i de intern medicinske specialer 

  
 
Læge…………………………………………….………………. CPR……….……-…….….. 
 
 
har som del af introduktionsuddannelsen til de Intern Medicinske Specialer på tilfredsstillende vis 
gennemført de til målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet hørende kompetencekort: 
 
 
    dato:  signatur: 
Åndenød   ___________ _____________________ 
 
Cerebral påvirkning  ___________ _____________________ 
 
Akut feber   ___________ _____________________ 
 
Brystsmerter   ___________ _____________________  
 
Kredsløbspåvirkning  ___________ _____________________ 
 
Mavesmerter   ___________ _____________________ 
 
Væske- og elektrolytforst. ___________ _____________________ 
 
Den terminale patient  ___________ _____________________ 
 
Den ambulante patient / audit ___________ _____________________ 
 
Stuegang   ___________ _____________________ 
 
EBM-opgave og præsentation ___________ _____________________ 
 
360-graders evaluering  ___________ _____________________ 
 
 
Dato………………………………………………….……………………………….. 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift………………………………………..……… 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges stempel 
 
 
 
 
 
Ved afslutning af din(e) ansættelse(r) skal du sørge for, at dette bilag er signeret af den uddanelsesansvarlige 
overlæge, som led i dokumentation for et tilfredsstillende uddannelsesforløb. 
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Attestation for tidsmæssigt gennemført 
uddannelseselement i speciallægeuddannelsen 

 
 
 
Læge…………………………………………….………. CPR…………………-……….. 
 
 
 
har som introduktionsuddannelse i speciallægeuddannelsen i intern medicin gennemført 
 
 
 
ansættelse ved ……………………………………………………………………….. 
                                                   (Uddannelsesstedets navn og afd.)      
          
i perioden fra: …………………………………… til: ……………………………………….. 
 
 
 
Det attesteres, at: 
Den yngre læge har haft funktion i det anførte tidsrum. Det bekræftes samtidig, at der ikke har været 
sygefravær m.v., der overstiger 10% af uddannelsesdelen, og at den yngre læge har erhvervet de i 
uddannelsesprogrammet for ansættelsen anførte kompetencer. 
 
 
 
Sted og dato………………………………………………….……………………………….. 
 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift……………………………….……..……… 
 
 
Uddannelsesansvarlig overlæges stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved afslutning af din ansættelse skal du sørge for, at dette bilag er signeret af den uddanelsesansvarlige 
overlæge som led i dokumentation for et tilfredsstillende uddannelsesforløb. 


