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1.  Århus Sygehus  

Tal og fakta (pr. 31.01.06) 

Nøgletal fra 2005  
Antal afdelinger: 40  
Normerede stillinger: 5250  
Bruttobudget: ca. 2,5 mia. kr.  
Disponible sengepladser: 867  

Fordelt på 
centre 

Ansatte Budget 
i mio. kr.  

Disponible  
sengepladser 

  
Neurocentret 668 375 127 
Medicinsk 
Center 

1.240 552 334 

Kræftcentret 1.048 516 122 
Kirurgisk 
Center 

1.562 733 284 

Servicecentret 326 185 - 
I alt 4.844 2.361 * 867 
 
* De 867 senge er fordelt med 522 på Nørrebrogade, 322 på Tage-Hansens Gade, 14 
på Odder, samt 9 på Samsø.  

  

Aktivitetstal fra 2005  
Ambulante besøg: 377.000  
Indlagte patienter: 60.000  
Antal operationer i alt: 57.000  
Besøg i Skadestuen: 56.000  
Sengedage: 257.818  
Gennemsnitlig liggetid i dage: 4,3 

 

Indledning 
Målbeskrivelsen er grundlaget for indholdet i uddannelsen og danner basis for dette 
uddannelsesprogram og individuelle uddannelsesplaner: 
 
”Formålet med introduktionsuddannelsen i intern medicin er  
• 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 
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• at kvalificere til ansættelse i hoveduddannelse i et af de 9 
internmedicinske dobbelt-specialer 

 

Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er i et vist omfang de samme som i 
den kliniske basisuddannelse, 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 
klinisk basisuddannelse varetager introduktionslægerne også de indlagte 
patienter og de ambulante/elektive patienter. Introduktionsstillingen danner 
således bro mellem ansættelse i klinisk basisuddannelse og i 
hoveduddannelse og er første led i speciallægeuddannelsen i de intern 
medicinske specialer.” 

 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er specialet repræsenteret på alle større hospitaler, 
samt i speciallægepraksis. Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse har det 
overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord, 
støttet af det regionale videreuddannelsessekretariat, ”kontor for lægelig uddannelse”, 
samt de postgraduate kliniske lektorer (PKL) indenfor specialet. Det Regionale råd og 
sekretariatet har ansvar for afvikling af de generelle kurser under 
introduktionsuddannelsen. Det  specialespecifikke kursus arrangeres af Dansk 
Selskab for Intern medicin. Der henvises til 
målbeskrivelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil altid kunne vejlede om 
disse kurser. 
 

Uddannelsesforløbet 
Inden ansættelsen vil lægen modtage informationsmateriale med praktiske 
oplysninger om: 
- præsentation af sygehuset 
- vagtinstruks 
- arbejdsplan 
- plan for introduktionsprogram, ca 1 uges varighed 
- oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder 
- udvalgte vejledninger. 
 
I forbindelse med introduktionen udleveres uddannelsesmappen, samt koder til 
adgang til bl. a. metodebogen, EPJ, bibliotek mm 
Uddannelsesmappen indeholder uddannelsens målbeskrivelse samt 
kompetenceskemaer, logbog og uddannelsesprogrammet, samt skemaer til 
vejledersamtaler og udfærdigelse af uddannelsesplan (inkl. forskningsplan, 
karriereplan) mm. 
 
Introduktionsstillingen er klassificeret og løber maximalt 1 år. I løbet af dette år vil 
lægen blive eksponeret for et bredt udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger. 
Lægen vil rotere mellem de forskellige fagteam med 3 mdrs. interval, dog kan lægen i 
forbindelse med karriereafklaring og forberedelse til specifikt speciale være 6 mdr i 
valgt fagteam. Dette aftales med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 
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ved udarbejdelse af uddannelsesplanen. Lægen vil have vagtfunktion samt 
dagfunktion (stuegang mm) i fagteamene, samt ambulatoriefunktion efter aftale. 

 
Obligatoriske kurser 
Målbeskrivelsen beskriver disse i detaljer.  HUSK hurtigst muligt tilmelding SAMT 
meddele datoer til skemalægger. Lægen har fri med løn til deltagelse i obligatoriske 
kurser. 
 
Generelle kurser 
LAS-kursus 1: Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde 
sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale 
sekretariats hjemmeside: 
www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Vejlederkursus (Pædagogik 2): Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde 
sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale 
sekretariats hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Specialespecifikt kursus 
Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk 
Selskab for Intern medicin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig 
kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via selskabets 
hjemmeside: 
www.DSIM.dk 

 
Beskrivelse af afdelingen 
Afdeling generelt, samarbejdspartnere. 
 
�

Beskrivelse af afdelingens arbejds- og uddannelsesmiljø: 
 
1) Indledning:  
Lungemedicinsk afdeling og allergologisk afsnit ved Århus Sygehus har grenspecialet 
medicinske lungesygdomme. Afdelingen er højtspecialiseret i specialet. Afdelingen 
deltager i modtagelsen af akutte patienter med intern medicinske sygdomme. 
 
En stor del af indlæggelserne er akutte patienter indenfor hele det lungemedicinske 
område. Patienterne vurderes og visiteres til de relevante afdelinger. En stor del af 
patienterne har konkurrerende medicinske lidelser, der kræver akut vurdering og 
behandling. Der er vagt- fællesskab med andre medicinske afdelinger på Århus 
Sygehus, via medicinsk visitationsafsnit. Patienter med tuberkulose samt 
lungetransplanterede indlægges direkte i lungemedicinsk afdeling.  
�

Afdelingen behandler astma og kronisk obstruktiv lungelidelse som de to store 
kroniske sygdomme. Derudover udredes patienter mistænkt for lungecancer. 
Afdelingen er højtspecialiseret indenfor en række sygdomme herunder udredning og 
behandling af interstitielle lungelidelser. Afdelingen udreder vestdanske patienter med 
henblik på lungetransplantationer. Der er et stort allergologisk afsnit, der udreder og 
behandler allergi. 
 
2) Aktivitetsnøgletal: 

Lungemedicinsk 
afd. B 

2005 2006 

Antal udskrevne 3.003 3.182 

Antal ambulante 15.383 14.126 

Antal operationer 300 351 
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�

 
 

Akutte indlæggelser på 
matriklen, NBG 2006 

MVA 4.500 
Afd. E 5.600 
Afd. L 4.300 

 
Skadestuebesøg 55.000, 

Heraf 6.000 medcinske 
    
3) Beskrivelse af den lægelige vagtstruktur. 
 
Aktuelt er der 4 vagtlag.  
 
Forvagten dækkes af basislæger, der dels har dagvagt (7.55-18) dels aften-nattevagt 
(17.30-8.30). 
 
Skadebagvagten dækkes af introduktionslæger, der dels har dagvagt (7.55-18) dels 
aften-nattevagt (17.30-8.30). 
 
Bagvagten har dels dagvagt (7.55-18) dels aften-nattevagt (17.30-8.30) (dækkes af 
speciallæger og læger på de sidste uddannelsestrin) 
 
Beredskabsvagten, der er en overlæge, som kontaktes telefonisk er en døgnvagt. 
 
 
4) Beskrivelse af afdelingens uddannelsesmiljø 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge: Ole Hilberg 
Uddannelsesansvarlige yngre læge: afdelingslæge Kristine Degn. 
Alle fastansatte speciallæger har vejlederkursus. 
Alle læger under uddannelse tildeles hovedvejleder og har oftest selv en 
vejlederfunktion.  
 
Man afholder indenfor de første uger introduktionssamtale og der lægges ud fra 
afdelingens uddannelsesprogram (er tilsendt inden ansættelse) en personlig 
uddannelsesplan. Denne tilpasses ved samtaler, der afholdes mindst hver anden 
måned.  
Turnus-/basislægen skal under ansættelsen have gennemgået et antal udvalgte 
journaler (se generel uddannelsesplan) for at sikre dels 
anamneseoptagelse/undersøgelsesteknik, dels evnen til at lægge sufficient 
behandlingsplan for patienten.  
 
Alle læger indgår i forskellige faglige teams under deres uddannelse. Basislægen vil 
blive overvejende blive knyttet til akutte funktioner og indgår på lige fod med andre 
reservelæger. 
Basislægen har under den medicinske ansættelse vagter i skadestueregi 
(superviseret af kirurgisk vagthavende) og medicinsk bagvagt. 
 
Ved den fælles morgenkonference gennemgåes dagens overordnede 
arbejdsfordeling og der præsenteres typisk en case, røntgenbilleder eller andet klinisk 
relevant. Desuden gennemgår vagterne akutindlagte patienter i medicinsk 
visitationsafsnit og sengeafsnittene, hvor relevante problemstillinger diskuteres. 
Forvagten superviseres af bagvagten eller nærmeste seniore kollega og foretager den 
primære undersøgelse og behandling af den akutte patient. Der vil være mulighed for 
at følge patienten til endoskopi eller anden undersøgelse og under dagen følges der 
op på de lagte planer. Ofte arbejder basislægen sammen med afdelingens studenter 
og har således selv en uddannelsesforpligtigelse. 
�
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De forskellige teams afholder faglige konferencer både internt og tværfagligt. 
Basislægen deltager i disse og går efter patientgennemgang stuegang på udvalgte 
patientgrupper. Arbejdet følges op ved den kliniske vejleder. 
 
Hver onsdag er der monofaglig undervisning kl. 8.30-9.00. Den sidste onsdag i hver måned 
er der desuden tværfaglig undervisning, med deltagelse af alle personalegrupper ved 
afdelingen. Denne undervisning foregår i perioden kl. 14.00-15.00. Begge foregår i 
konferencelokalet i Lungemedicinsk Ambulatorium. 
 
Der tilstræbes daglig ca.  ½ times bedside undervisning i sengeafsnittene 
 
Adgang til færdighedslaboratorium på Skejby. 
Se ivørigt detaljeret beskrivelse afdelingen og de enkelte konferencer etc. nedenfor. 
 
�

Introduktion til Århus Sygehus  
�

�

Hospitalet: 
 
Fælles introduktion for nyansatte på Århus Sygehus 
Program den 1. dag  

� Introduktion til Århus Sygehus v/cheflæge Anne Thomassen, 
chefsygeplejerske 

             Kirsten Bruun og sygehusdirektør Ole Thomsen samt 
fællestillidsrepræsentanterne  
             Jette Ohlsen og Anja Laursen 

�  Hjertelungeredning teori 
 
Program den 2. dag   

� Administrationens organisation og opgaver v/administrationschef Ingrid Munk 
� Sikkerhedsorganisationens arbejde v/arbejdsmiljøkoordinator Jens Sonne 
� Orientering om tillidsrepræsentanternes arbejde 

v/fællestillidsrepræsentanterne 
�  Beredskabsplan v/beredskabs-/AMK koordinator Kirsten Mandahl 
� Eftermiddagene vil indeholde praktiske øvelser vedrørende: genoplivning/ 

Hjertelungeredning teori, brandøvelse og for læger og lægesekretærer 
tillige DRG undervisning. 

 
Program den 3. dag, Lægefaglig introduktion for nyansatte læger på Århus Sygehus  

� Lægelig videreuddannelse på Århus Sygehus   
�  Introduktion til smerteteamet 
�  Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner 
�  Forskning – hvordan kommer jeg i gang? 
�  Kommunikation med pårørende i akutte situationer 
�  Politik og retningslinier for medicinering 
�  Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
�  Yngre lægers fællestillidsrepræsentant har ordet  

 
 
�

�

�

���������	��
�	�



�������	�	���
�����	�
�

Generelt 
 

AMBULATORIERNE 
Alle ambulatorierne modtager patienter i bygning 2 B på alle hverdage. 
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ALLERGIAMBULATORIET,  (LUAL) 
I LUAL udredes patienter med forskellige former for allergi, patienter med astma, 
eosinophil syndrom m.fl.. 
I LUAL foretages blandt andet priktest, spirometri med reversibilitet, 
arbejdsbelastning, allergen provokationer (inhalationsallergener, fødevarer, 
lægemidler, erhvervsallergener mm) samt provokation for vurdering af bronkial 
hyperreaktivitet (metacholinprovokations-test, mannitol, anstrengelse mm). 
Hver tirsdag og torsdag foretages allergivaccination (hyposensibilisering). 
 

LUNGEMEDICINSK AMBULATORIUM, (LUAM) 
I dette ambulatorium ses overvejende om mandagen tuberkulose patienter, mens der 
de andre dage ses patienter med f. eks. uafklaret hoste, hæmoptyse, recidiverende 
pneumoni, dyspnø, KOL, sarcoidose, bronchieectasier, asbestose og ciliær dyskinesi. 
I LUAM sættes der mantoux test, og der laves ventrikelskylninger ved mistanke om 
TB. Herudover foretages gangtest, spirometri, røntgenfotografering af lungerne og 
udvidede lungefunktionsundersøgelser. 
 

LUNGEMEDICINSK DAGAFSNIT, (LUDA) 
Her foregår den ambulante udredning ved mistanke om primær lungecancer eller 
metastaser i lungerne. Der foregår i den forbindelse flere invasive diagnostiske og 
terapeutiske indgreb. Den studerende har således f.eks. mulighed for at følge med en 
patient til Radiologisk afdeling til transthorakal finnålsaspiration fra lungetumor, og har 
også mulighed for at få set pleuracentese, anlæggelse af pleuradræn ved 
pneumothorax, og finnålsaspiration fra lymfeknude.  
 

BRONKOSKOPI 
Bronkoskopierne foregår alle hverdage i bygning 2B. Den første starter umiddelbart 
efter morgenkonferencen. Bronkoskopierne foretages primært mhp udredning for 
lungecancer, interstitielle lungesygdomme og lungeinfektioner. Der vil være mulighed 
for at se bronkoskopier med bronkioalveolær lavage (BAL), mucosabiopsier, 
transbronkiale biopsier (TBB), transbronkiale nåleaspirationer (TBNA), samt 
endobronkial ultralydskanning (EBUS). 
 
 
SENGEAFDELINGERNE 
 
B1 og B2 er beliggende på 2.sal i bygning 2 A. Afdeling B1 og B2 modtager patienter 
med lungemedicinske problemstillinger, KOL, astma, lungecancerudredning, 
tuberkulose, lungeabscess, empyem, lungeembolier og interstitielle lungesygdomme.  
Afdelingen deltager i modtagelsen af patienter med intern medicinske lidelser på lige  
fod med afdelingerne M og V. Alle akutte indlæggelser, bortset fra 
lungetransplanterede patienter og patienter med smitsom tuberkulose, sker via 
Medicinsk Visitations Afsnit (MVA), beliggende i stueetagen bygning 2a. 
 
B5 er et 5-døgnsafsnit, og er beliggende i bygning 1. Her modtages væsentligst 
patienter med interstitielle lungesygdomme og patienter, der skal udredes mhp 
Lunge-Volumen-Reducerende-Kirurgi (LVRK), lungetransplantation (LUTR) samt 
kontrol og behandling af LVRK-opererede og lungetransplanterede (LTX).  
 
 
LUNGEMEDICINSK FORSKNINGSLABORATORIUM 
 
Består af en enhed som gennmfører kliniske undersøgelser med lægemidler i fase 2, 
3 og 4. Undersøgelserne følger GCP regelsættet. Den kliniske effekt evaluering 
foregår ved vurderinger af symptomer, fysisk formåen, livskvalitet, provokationer og 
lungefunktionsundersøgelser. Andre kliniske undersøgelser vurderer interventioner i 
form af alternative behandlinger, miljøsanering eller gennemføres som 
epidemiologiske observationsstudier bl.a. i samarbejde med inst. For miljø og 
arbejdsmedicin. En enhed foretager immunologisk laboratorieforskning indenfor 
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allerologi og inflammationskontrol herunder basofil aktiveringstests, cellulære 
målinger med flowcytometri og cytologiske undersøelser, proteinanalyser ved PCR 
mm. Medicinstuderende kan gennemføre et forskningsår i forskningslaboratoriet. 
 
 

 

KONFERENCER 
 
De daglige konferencer på Lungemedicinsk afdeling holdes ikke alene af 
arbejdsmæssige hensyn, men også af uddannelsesmæssige hensyn. 
 
Morgenkonference afholdes fælles for alle afdelingens læger kl. 8.15 til 8.30 i 
konferencelokalet i lungemedicinsk ambulatorium. Der aflægges rapport fra vagten, 
og det kontrolleres at arbejdsplanen kan afvikles som planlagt, ligesom de 
medicinstuderende tilknyttes en af afdelingens læger. De sidste 5 min. af konferencen 
præsenteres ganske kort en interessant og/eller lærerig sygehistorie. 
 
Afdelingskonferencer. På sengeafdelingerne er der fra 8.35 til 9.00 konference i 
hvert afsnit. Konferencen ledes af afdelingssygeplejersken og overlægen / 
afdelingslægen / 1.reservelægen ved det pågældende afsnit.  Konferencen er at 
betragte som en tilrettelæggelse af arbejdet på afdelingen. Planlagte indlæggelser og 
planer for indlagte patienter gennemgås og arbejdsopgaver fordeles. Konferencen er 
tværfaglig og der lægges stor vægt på at inddrage alle personalegrupper ud over 
læger og sygeplejersker i konferencen ved planlægning af arbejdet, såsom 
sekretærer, fysioterapeuter og sygehjælpere. 
Ved konferencen fremlægger lægen kort den kliniske problemstilling for hver enkelt 
patient og suppleres af den stuegangsgående sygeplejerske med hensyn til planer for 
patienten og drøftelse af plejemæssige problemer. 
Ikke alle patienter kræver stuegang hver dag, og ved konferencens afslutning træffes 
beslutning herom. Lægen, med den højeste charge ved konferencen, har ansvaret for 
tilrettelæggelsen af dette. 
I LUDA starter dagens arbejde med en morgen-CT-konference på Radiologisk 
afdeling fra kl. 8.35 til ca. 8.50. Når lægerne kommer retur herfra holdes som på 
sengeafdelingerne en tværfaglig konference med gennemgang af dagens patienter 
hvorunder der aftales plan for udredning og arbejdsfordeling. 
 
Fælles middagskonference for alle læger 12.30 til ca. 12.55 i konferencelokalet i 
lungemedicinsk ambulatorium.  Ved gennemgang af røntgenbilleder på de indlagte 
patienter sker der hver gang en uformel undervisning i thoraxradiologi. Den 
medicinstuderende opfordres til at stille spørgsmål vedrørende fortolkning af 
røntgenbilleder, og kliniske problemstillinger. 
 
Multidisciplinære lungekonferencer. Hver mandag og torsdag kl.13.00 er der 
multidisciplinær lungekonference med deltagelse af Lungemedicinsk afdeling, 
Thoraxkirurgisk afdeling, Øre-næse-halsafdeling, Patologisk-anatomisk Institut, 
Onkologisk afdeling og Radiologisk afdeling. Lungekonferencen foregår på 
Radiologisk afdeling. . Lungekonferencen er primært for patienter, som er under 
udredning for lungecancer. Patienterne kommer typisk dagen efter konferencen for at 
få svar på gennemgået udredning. Afdelingen prioriterer deltagelse i denne 
konference højt, idet den har stor uddannelsesmæssig værdi.  
 
HR-CT-konference.   Hver torsdag – umiddelbart efter lungekonferencen – er der 
HR- CT-konference på Radiologisk afdeling. Her ses alle HR-CT-scanninger foretaget 
i ugens løb igennem, med mulighed for diskussion under gennemgangen. Det drejer 
sig primært om patienter under udredning for interstitielle lungesygdomme. 
 
Arbejdsmedicinsk konference. Den anden onsdag i hver måned kl. 08.15-08.35 er 
der fælleskonference med lægerne, Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor man drøfter fælles 
patienter.  
 
Interstitielkonference. 
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Hver måned – umiddelbart efter lungekonferencen er der  
interstitielkonference, hvor radiolog, patolog, og lungemediciner efter  
oplæg diskutere specielle interstitielle cases. 
 
Inden ansættelse: 
Tilsendes introduktion til afdelingen, rulleplan, vagtskema og detaljeret arbejdsplan for 
følgende måned. Der orienteres om webadgang til afdelingens hjemmeside, 
afdelingsinstruksen og uddannelsesprogrammet. 
 
Ved ansættelse: 
Forløbet vil blive individualiseret, men omfatter typisk: 
1.dag 
Efter velkomsten introduceres lægen til afdelingens fysiske rammer og personale. 
Arbejdsområderne på forskellige lokaliteter gennemgås. Løn og arbejdstid 
præsenteres. 
2.dag 
Arbejdsområder resumeres og instruksen gennemgås. Aktuelle forskningsområder og 
muligheder for deltagelse gennemgås. Muligheder for lægefagligt arbejde og 
deltagere i dette præsenteres. 
3.dag 
Der foretages superviseret journaloptagelse med gennemgang af EPJ, 
medicinordination og henvisninger.  
4-5. dag 
Man indgår i dagvagten under supervision og foretager mere selvstændigt arbejde. 
I den første uge præsenteres lægen til de forskellige afsnit ved 
afdelingssygeplejerske/sekretær. 
Der afholdes introduktion til de forskellige teams og specifikke problemstillinger. 
For at sikre at de specifikke kirurgiske kompetencer opnås indgår afdelingen i et tæt 
samarbejde med skadestuen.  
Der sikres inden for de første 14 dage, at der er en følge aftenvagt. 
 

Kompetenceudvikling 
Supervision og vejledning 
Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor 
fællesmedicinske mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte 
kompetencer tillægges med stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at 
sørge for at der sker en jævn fortløbende kompetenceevaluering, så ikke alle 
kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. Til dette er udarbejdet 
nedenstående skema til vejledning i planlægningen, se skema. Det er afdelingens 
ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer for 
denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder 
og uddannelsesansvarlig overlæge). 
Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. 
Det er altid muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan 
aftales ved introduktionssamtale eller efterfølgende justeringssamtaler. 
 
En speciallæge har brug for kompetencer på en række felter. Kompetencerne kan 
teoretisk set deles op på 7 roller: 
� Medicinsk ekspert 
� Kommunikator 
� Samarbejder 



Uddannelsesprogram i Introduktionsuddannelse i Intern Medicin, Lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus  
 

11 

�
Administrator/leder     

�
Sundhedsfremmer 

�
Akademiker 

�
Professionel 

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. 
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 
typisk 
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, det vil sige en læge i uddannelsesstilling til Hoveduddannelse eller 
en 
speciallæge. Der kan i enhver afdeling være 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. 
 
Forslag til kompetenceudvikling 
 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af 
evalueringerne. 
I dagtiden vil lægen blive superviseret af den/de speciallæger vedkommende arbejder 
sammen med, enten i sengeafsnit, hvor der oftest vil være speciallæge hele dagen, 
og der vil være både morgenkonference og middagskonference til diskussion af 
patienter og problemer med mulighed for vejledning og feedback på eget arbejde. Der 
vil desuden være rig mulighed for vejledning ved udførelse af procedurer. 
I ambulatorierne vil der være speciallæge tilstede der kan vejlede. I mange 
ambulatorier, vil der være tid til fælleskonference med speciallæge om morgenen, 
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hvor dagens patienter kan gennemgås, og evt møde igen sidst på dagen. Der vil 
desuden være løbende mulighed for vejledning og supervision, samt løbende 
evalueringer. Afdelingen har videokamera, der muliggør optagelse af 
konsultationssamtaler med efterfølgende feedback fra vejleder. 
 
Vedr. uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den 
uddannelsesansvarlige overlæge gennemgå de beskrevne uddannelsesplaner og 
justeringer heraf, og ofte deltage i feedback på 360 graders evalueringer 
 
 

. 

 
Lægen vil evt få vejlederfunktion for læge i klinisk basisuddannelse.   

 
Nedenstående skema viser fordeling for hvornår de enkelte 
minimumskompetencer senest skal være opnået og godkendt i logbogen. Hvis 
kompetencen besiddes tidligere kan godkendelse selvfølgelig opnås før. 
Der er kompetencekort til vejledning og evaluering for hver enkelt kompetence i 
uddannelsesmappen, se også afsnit om evalueringsmetoder her og i målbeskrivelsen. 
 
 1-3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr. 10-12 mdr. 
Komp 1: 8 medicinske 
sygdomsmanifestationer 
Se kompetencekort 

Akut feber 
Brystsmerter 
Åndenød 

 

Cerebral 
påvirkning 
Mavesmerter 

 

Væske-
elektrolytforstyrr. 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale pt.  

 

Komp. 2: kendskab til/ 
mestrer tekniske 
færdigheder/procedurer 

Kunne udføre 
prøvetagning 
ved A-punktur 

 Kendskab til 
procedure, udført 
min 1 nedlæggelse 
af Ventrikelsonde 

Kendskab til 
procedure, evt 
udføre:Lumbalpunktur 
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Komp. 3,4,6,7,8,10 
360oevaluering 

  X(mdr 8-10)  

Komp. 5: EBM opgave  X (foreslår 
mdr 6-8) 

  

Komp. 9: stuegang   X  
Komp. 11: gøre pt. klar til 
amb. opfølgning 

   X 
 
 
 
Nr Mål Roller  Metoder til 

kompetencevurdering 
Godkendt 
Dato og 
signatur 

1 Varetage diagnostik, 
behandling og profylakse 
af de almindelige 
medicinske 
sygdomsmanifestationer, 
herunder kunne afgøre 
om patienten skal 
henvises til andet 
speciale. En liste over 8 
almindelige 
sygdomsmanifestationer 
er anført nedenfor. 
 

Medicinsk ekspert Strukturerede 
interviews, godkendte 
evalueringsskemaer og 
godkendte kursus ”Den 
komplekse intern 
medicinske patient” 
 

 

2 Har kendskab til/mestrer 
nogle tekniske 
færdigheder/procedurer 
som beskrevet i 
uddannelsesprogrammet 
 
 
 

Medicinsk ekspert Struktureret 
observation 
 

 

3 dentificere faglige 
problemstillinger som 
kræver fremlæggelse på 
konference 

Professionel, 
medicinsk ekspert. 

360 graders evaluering 
 

 

4 Varetage samtaler med 
patienter og pårørende 
på en professionel 
måde. 
 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
professionel. 
 

 
360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 
 
 
 
 
 

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

Professionel, 
medicinsk ekspert, 
akademiker 
 

Evidens Baseret 
Medicin opgave 
 

 

6 Professionelt vurdere 
egen kompetence og 
søge supervision ved 
behov 
 

Professionel, 
samarbejder, 
 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 

7 Løbende prioritere egne 
arbejdsopgaver i 
samarbejde med hele 
vagtholdet 
 

Samarbejder, 
kommunikator, 
leder/administrator 
 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
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8 Vejlede og supervisere 
yngre kolleger og 
eventuelle studerende 
 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
leder/administrator 
 

360 graders evaluering 
Godkendt 
vejlederkursus 
 

 

9 Gennemføre en 
stuegang og lægge 
planer for udredning af 
den enkelte patient 
 

Medicinsk ekspert Struktureret 
observation 
og interview 
 

 

1 Varetage diagnostik, 
behandling og profylakse 
af de almindelige 
medicinske 
sygdomsmanifestationer, 
herunder kunne afgøre 
om patienten skal 
henvises til andet 
speciale. En liste over 8 
almindelige 
sygdomsmanifestationer 
er anført nedenfor. 
 

Medicinsk ekspert Strukturerede 
interviews, godkendte 
evalueringsskemaer og 
godkendte kurser 
 

 

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

Professionel, 
samarbejder 
 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 

3 Identificere faglige 
problemstillinger som 
kræver fremlæggelse på 
konference 
 

Leder/administrator, 
professionel, 
samarbejder 
 

 
360 graders evaluering 
 

 

2 Har kendskab til/ mestrer 
nogle tekniske 
færdigheder/procedurer 
som nærmere beskrevet 
i 
uddannelsesprogrammet 
 

Medicinsk ekspert Struktureret 
observation 
 

 

4 Varetage samtaler med 
patienter og pårørende 
på en professionel 
måde. 
 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert 
 

360 graders evaluering 
 

 

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

Professionel, 
akademiker 
 

EBM opgave 
 

 

8 Vejlede og supervisere 
yngre kolleger og 
eventuelle studerende 
 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
leder/administrator 
 

360 graders evaluering 
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Læringsmetoder 
For at opnå en given kompetence kan lægen og de kliniske vejledere anvende 
forskellige læringsmetoder. Hvilke læringsmetoder, der anvendes, vil afhænge af den 
enkelte læges forudsætninger og den uddannelsesgivende afdelings muligheder. De 
nedenfor beskrevne metoder skal ikke opfattes som en udtømmende liste, men blot 
som nogle almindeligt anvendte og brugbare metoder. De skal ikke nødvendigvis alle 
anvendes. 
 

• Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre 
erfarne 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. Der søges løbende optimering af rammerne til 
dette i de kliniske funktioner 

• Afdelingsundervisning. Den der underviser er oftest den der lærer mest. 
• Deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter  
• Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, 

undervisningsmateriale mm 
• Selvstudium: Det er vigtigt løbende at læse faglitteratur, som minimum 

indenfor de teamrelaterede og amb. ophold's fagfelter, samt områder der 
dækker de øvrige minimumskompetencer. Afd. har flere bøger indenfor 
specialerne, der er let adgang til bibliotek iøvrigt.  Der er fri adgang til 
tidsskrifter, hvorfor det forventes at lægen orienterer sig indenfor de største 
medicinske tidsskrifter samt subspeciale relevante tidsskrifter, aftales ved 
udfærdigelse af uddannelsesplan  

• Kursus: som minimum de obligatoriske kurser. Efter aftale med 
hovedvejleder evt et andet relevant kursus. 

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

 
Evalueringsstrategier 
Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål 
udarbejdet et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne findes i uddannelsesmappen 
og kan sammen med vejledning i brugen heraf også findes i målbeskrivelsen og på 
DSIM´s hjemmeside (http://www.dsim.dk/ ).  
Ved aftale om evaluering giver YL skemaet til lægen, der skal evaluere. Denne bruger 
det som støtte til evalueringen og udfylder det løbende. Hvis hele kompetencemålet 
hermed er godkendt skriver lægen også under i logbogen. Hvis der krøves flere 
evalueringer inden endelig godkendelse sættes det underskrevne skema i mappen. 
Den læge, der giver den sidste godkendelse skriver også under i lobogen. 
 

Følgende evalueringsmetoder anvendes: 
• Struktureret observation i klinikken. Stuegang, amb. konsultationer, 

samtaler. 
Lav aftale med den seniore læge ved starten af dagen når du ønsker og er 
klar til en endelig evaluering og godkendelse af en kompetence, indenfor den 
angivne tidsperiode. (Kompetence 2 og 9) 
 

• Struktureret interview Vedr. udvalgte emner/patientgrupper, der ses 
sjældent, m. h. på demonstrere handlings og videnskompetence indenfor 
området. 
Du bør fra starten gøre dig klart hvilke patienttyper det drejer sig om og samle 
dokumentation for dit arbejde med disse patienter, så de kan bruges i 
forbindelse med gennemgang af disse sygdomme med klinisk vejleder i det 
relevante fagteam, i den angivne periode. Husk i god tid at lave konkret aftale 
om tid til dette. Se kompetencekortet (Kompetence 1) 
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• Læringsdagbog. Læringsdagbogen er også til læring, men bruges også som 
led i evaluering, som anført ovenfor.  

• Gennemgang af portefølje. Er en del af de løbende justeringssamtaler, 
foretages sammen med hovedvejleder. Har man f.eks. 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 også danne udgangspunkt for evaluering ved et 
struktureret interview.  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: skemaer til udlevering og følgebrev findes, skal 

uddeles af YL til 10-15 personer, afleveres til hovedvejleder, der modtager 
svar og giver feedback, evt sammen med uddannelsesansvarlig overlæge, 
der altid får kopi af resultatet. Der arbejdes mod en elektronisk gennemførelse 
heraf. Indtil da skal de udfyldte skemaer af respondenterne afleveres til 
hovedvejleder sammen med resultatskema, og der aftales tid til 
feedback.(Kompetencerne 3,4,6,7,8,10) 

 
• Audit af journaler. Udvalgte journaler (5 stk) (YL) fra vagt, ambulatorier eller 

stuegang. Se kompetencekortet for videre vejledning 
Aftal emne og type med hovedvejleder, samt tidspunkt for audit 
gennemførelse med hovedvejleder i den angivne periode. Skemaet udleveres 
til den kliniske vejleder, der laves aftale med om audit.(Kompetence 11) 

 
• Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig 

fremlæggelse til afdelingsundervisning mandag eller torsdag. Opgaven består 
i en struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret 
faglig klinisk problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvejleder 
tidligst muligt, så der er god tid til at lave den (Kompetence 5).  

 

DOKUMENTATION 
Logbog. Når et mål er evalueret som værende endeligt opfyldt, attesterer vejlederen 
med sin underskrift, dato og stempel i logbogen at målet er opnået. De 
hjælpeskemaer, som har været anvendt til evalueringen, kan herefter smides ud eller 
om ønsket opbevares af introduktionslægen. Det er underskriften i logbogen der 
efterfølgende gælder som dokumentation. Ved afrejse vil afdelingen tilbyde at 
opbevare en kopi af logbogen i P-mappen i 10 år. 
Kursusbevis for de obligatoriske kurser. Der udleveres separat dokumentation i 
form af underskrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus. Dette skal sidde i 
uddannelsesmappen, så det kan fremvises til klinisk vejleder/hovedvejleder når denne 
skal endeligt godkende kompetencerne 1,4,6,7,8,10 i logbogen 
 

 
Uddannelsesvejledning  
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen 
ligger 
hos den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge. Dette 
ansvar er dog i det daglige uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, 
hovedvejlederen 
(mere senior læge) samt alle de ældre kolleger, der deltager i den daglige 
kliniske vejledning og evaluering, de kliniske vejledere. 
 
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges 
introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Afdelingen har 
samtaleark til alle samtaler, der giver skabelon for samtalens indhold og forløb 
(uddannelsesmappen). 
Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret 
individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål der er angivet i 
målbeskrivelsen, samt evt andre mål lægen måtte have. 
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Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes 
baggrund. Der aftales ønske til forløb på fagteam, sengeafsnit, ambulatorier samt 
vagtopgaver. Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og 
forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca hver 2. måned 
samt minimum ved afslutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale 
laves skrfl. referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark indsættes i uddannelsesmappen 
og sendes (YL) til uddannelsesansvarlige overlæge i kopi. (Slutsamtaleark kan 
efterflg. med fordel medbringes ved næste stillings introduktionssamtale.)  
Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge hvis der er 
problemer af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses 
alene via hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå 
i 
hovedvejledningen. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team lægen arbejder på i det daglige. Det 
er 
beskrevet ovenfor hvordan det enkelte fagteam sikrer god løbende supervision fra 
ældre 
kollegaer i sengeafsnit og ambulatorier samt af den løbende udvikling indenfor de 
ikke-medicinske kompetencer. Alle læger deltager i denne gensidige vejledning og 
feedback i den kliniske dagligdag, hvor kompetencer læres i henhold til den plan for 
fordeling af kompetencetilegnelse, der findes her i programmet. 
 
Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
For at vi løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i vores afdeling, vil vi gerne 
løbende foretage evaluering af kvalitet og form, så resultatet kan inddrages i 
afdelingens daglige organisation og drift, ligesom hospitalet herved har mulighed for 
at monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og samlet. 
Hospitalets uddannelseskoordinerende overlæger holder årligt sammen med 
cheflægen statusmøde over disse evalueringer.  
En vigtig og obligatorisk del af dette er udfyldelse af evaluering af uddannelsen på 
afdelingen, den sidste måned af ansættelsen. Denne evaluering gennemgås ved 
afslutningssamtalen med vejleder og kopi lægges til uddannelsesansvarlige 
overlæge. 
Der er vejledning vedr. denne elektroniske evaluering i uddannelsesmappen. Lægen 
anvender evaluering med sin kode, på www.evaluer.dk 
 
 I Videreuddannelseregion Nord vil Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse 
også lave årlig status over disse evalueringer. Denne evaluering har således 
betydning for vurdering af afdelingens status som uddannelsessted, og om denne 
skal ændres.  
 
Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens 
videreuddannelse. 
Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til 
Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enkelte afdelinger kan ses: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da. 
 

Kontaktadresser under hovedforløbet 
Uddannelsesansvarlig overlæge: 
Overlæge, Ole Hilberg 
 
 
 
Det regionale kontor for lægelig uddannelse: 
Fuldmægtig Jeannie Rumph 
Adresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg. 
Tlf.nr.: 8728 4824 
E-mail adresse: se link hjemmesiden 
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Individuelle uddannelsesplaner/samtaler. 
 

Introduktionssamtale 
Navn: _________________________________Fødselsdato: 

Stilling: ________________________ Ansættelsesperiode:  

Tjekliste for gennemgang af (sæt kryds hvis OK): 

Afdelingsinstruks    _____ 

Katastrofeplan    _____ 

Introduktionsprogram   _____ 

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram  _____ 

Curriculum vitae (medbringes til 1. vejledersamtale) _____ 
 

Baggrund, erfaring 
Kort resume ud fra samtale og gennemgang af 
curriculum, med stikord om evt behov, problemer, specielle fokusområder mm: 
 

1. Medicinsk ekspert: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Kommunikator: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Samarbejder:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Leder/administrator: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Sundhedsfremmer: 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Akademiker (læringsmetoder, forskning, vejledning, undervisning):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Professionel: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Uddannelsesplan for aktuelle ansættelse 
1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling 
Teoretisk: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Klinisk: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kurser/kongresser:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

2. Kommunikator - patienter, pårørende og andre parter (skema i 
mappen) 
Opgaver og fokusområder under aktuelle ansættelse:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Dokumenteret supervision (skema) af stuegang/amb (hovedvejleder): Senest d. 

____________________________________________________________________ 

Dokumenteret supervision (skema) af informationssamtale (klin.vejleder): Senest d. 

_____ ______________________________________________________________ 

Kopi af skema med gennemført supervision med kopi af næste vejledersamtale til 

UAO  
 

3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/extern),andre 

personalegrupper 
Opgaver og fokusområder under aktuelle ansættelse: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 



Uddannelsesprogram i Introduktionsuddannelse i Intern Medicin, Lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus  
 

21 

4. Leder/administrator 
Opgaver under aktuelle ansættelse: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population 
Opgaver og fokusområder under aktuelle ansættelse: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning 

Forskningsplan: igangværende forskning, ny forskningsopgave:  Der udarbejdes 

forskningsplan (skema i mappen) sammen med forskningsansvarlig overlæge, planen 

vedhæftes uddannelsesplanen 

Andet: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vejlederfunktion, træning og supervision af vejlederfunktion:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Undervisningsopgaver under aktuelle ansættelse: (feedback skemaer i 
mappen) 
Dato, evt emne for morgenundervisning (min. 2 gange): 

1. den ____________   Evt emne: 

____________________________________________________________________ 

 

2. den ____________   Evt emne: 

____________________________________________________________________ 

Intern/extern, ud over morgenundervisning: 

____________________________________________________________________ 
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7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer 
Mål for udvikling under aktuelle ansættelse: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hvilken måned laves første 360 graders evaluering: 

____________________________________________________________________ 

   

Karriereplaner – og hvordan de kan fremmes: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

OPSAMLING – yngre læges opgaver: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

OPSAMLING - vejleders opgaver: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Næste samtale planlagt til:  
 
_______ _________________________ __________ 
  dato       yngre læge                    vejleder 
 
kopi til: yngre læge, vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uddannelsesprogram i Introduktionsuddannelse i Intern Medicin, Lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus  
 

23 

Justeringssamtale nr. ___ 
Navn: ________________________Fødselsdato: _________________ 

Stilling: _____________________Ansættelsesperiode: _______ 

 

Status og justering af 
uddannelsesplan 

(inklusiv gennemgang af portefølje - er dokumentation opnået som planlagt) 
 
1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling, ændrede indsatsområder. 
logbog: 
Teoretisk: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Klinisk: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kurser/kongresser: er obligatoriske kurser gennemført/tilmeldt? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Kommunikator - patienter, pårørende og andre parter: 
Plan for de dokumenterede samtaler, samt andre planer (husk kopi af dokumentation 

til UAO): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/extern) og andre 

personalegrupper  - problemer? udfordringer? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
4. Leder/administrator – hvilke opgaver har du haft, evt nye 
opgaver-hvilke? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Sundhedsfremmer – hvilke grupper? Emner? hvor trænes? 

evaluering? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Akademiker. Forskningsplan, vejledning og undervisning: følges plan, skal 

ændres? 

Forskning: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Vejlederfunktion:  fx. får du passende supervision?: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Undervisningsopgaver:  
Intern/Extern: nye planer eller? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Følges plan for morgenundervisning, skal den ændres? udbytte af supervision? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Professionel – er der opstået problemer, nye udfordringer? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Portefølje gennemgået, er aftalte kompetencer 
opnået?:   ____ 
ellers kontakt til UAO! 
   ***** 

Ændring  af karriereplaner: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Nye mål: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
Yngre læges opgaver: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Vejleders opgaver:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vigtigste problemer/udfordringer: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Forventes forløbet godkendt: ___Ja   __ Nej (hvis nej orienteres 

udd.ansv.overlæge) 
 

Næste samtale planlagt til: 

____________________________________________________________________

  

  dato uddannelsessøgende            vejleder                udd. ansv. overlæge 

kopi til yngre læge, vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 
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Slutsamtale 
 

Navn: ______________________________Fødselsdato:  

Stilling: ___________________________ Ansættelsesperiode:  

Portefølje gennemgået og alle minimumskompetencer er 
dokumenteret opnået: ja/nej: ____ 

 

Opsamling på uddannelsesplanen, 
status 

(inklusiv gennemgang af portefølje - er dokumentation opnået som planlagt?) 
Dette skema kan udfyldt medbringes ved næste introduktionssamtale 
 
1. Medicinsk ekspert - faglig udvikling: 
Teoretisk: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Klinisk: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Kurser/kongresser: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Kommunikator - patienter, pårørende – opnået kompetence, fremtidigt 
fokus:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3. Samarbejder - kolleger, behandlerteams (intern/extern),andre 

personalegrupper 
opnået kompetence, fremtidige fokusområder  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Leder/administrator 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Sundhedsfremmer - specifikke grupper, population. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Akademiker - forskning, vejledning og undervisning: status og videre 

plan: 

Forskningsplan justering:  

Vejlederfunktion. Status og fremtidige fokus:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Undervisningsopgaver. Status og fremtidige fokusområder:  
Intern/Extern: 

____________________________________________________________________ 

Afdelingsundervisning:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Professionel - adfærd, holdninger, integration af alle kompetencer 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Er uddannelsesplanen med evt. justeringer opfyldt? 

Er planlagte kompetencer erhvervet (inkl. dokumentation 

på hver eneste?) 

 

Samlende bemærkninger:  

 
Er evalueringsskemaer udfyldt og gennemgået__Ja __ 
Nej 
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(kræves for udlevering af underskrevet CS 
bilag/tidsmæssig attestation. Evaluerings-skema tekst 
og afleveres til uddannelsesansvarlig overlæge)) 
 
Kan forløbet godkendes:  ___Ja    __ Nej  
 

Forslag til fremtidige fokusområder:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Karriereplaner videre frem:  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
  dato        uddannelsessøgende                    vejleder 
 
  dato       uddannelsesansvarlig overlæge 
 
 
kopi til yngre læge, vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 
 H       


