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• Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 

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 
 
• 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. 
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Uddannelsesforløbet 
Inden ansættelsen vil lægen modtage informationsmateriale med praktiske oplysninger 
om: 
- præsentation af sygehuset 
- vagtinstruks 
- arbejdsplan 
- plan for introduktionsprogram 
- oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder 
- udvalgte vejledninger. 
 
I forbindelse med introduktionen udleveres uddannelsesmappen, herunder diverse 
adgangskoder.  
Uddannelsesmappen indeholder uddannelsens målbeskrivelse samt kompetenceskemaer, 
logbog og uddannelsesprogrammet, samt skemaer til vejledersamtaler og udfærdigelse af 
uddannelsesplan. 
Introduktionsstillingen er klassificeret og løber1/2 år, eller 1 år afhængig af  om hele 
uddannelsesforløb forgår på Dronninglund, eller bliver det delt mellem Dronninglund og en 
anden afdeling Medicinsk Center. I løbet af dette år vil lægen blive eksponeret for et bredt 
udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger.  Lægen vil have vagtfunktion samt 
dagfunktion (stuegang mm), og 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 
 
�����������	
 �������	��������	��������	
De første 6 mdr. ansættelse er på Medicinsk Afdeling, Dronninglund, som er en del af 
Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund,. Afdelingen har tre sengeafsnit med i alt 60 
senge, som alle modtager almene intern-medicinske patienter. Hvert afsnit har sin 
’speciale’, M1 har funktion som apopleksi afsnit, M2 kardiologiske sygdomme, M3 diabetes 
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mellitus. Afdelingen modtager akutte patienter døgnet rundt, og der er et tæt samarbejde 
med de øvrige afdelinger i Medicinsk Center samt Kardiologisk Afdeling på Aalborg 
Sygehus.  
De akutte patienter indlægges dels via medicinsk visitator, dels direkte fra egen 
læge/vagtlæge. Der er tale om lægevisiteret visitation, der er baseret på geografisk 
fordelingsnøgle (postnr.), klinisk vurdering og evt. tilhørsforhold til afdeling fra tidligere 
indlæggelser. 75% til 90% af indlæggelser er akutte.  
Ud fra et kvalificeret skøn færdigbehandles ca. 90% af de indlagte patienter. Resten 
overflyttes til højt specialiserede afdelinger.  
 
Aktivitetsnøgletal:                    
 
                                                      Medicinsk Afdeling, Dronninglund 

 2006 2007 
Antal indlæggelser 2433 2661 
Antal ambulante 2730 2052 

 
Til afdelingen er endvidere knyttet et for- og efterbehandlings-ambulatorium, betjent af 
speciallæger. Hovedvægten er lagt på kardiologi, medicinsk gastroenterologi og 
endokrinologi.  Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og oversygeplejersken 
som refererer til Centerledelsen. Den lægelige stab består af 6 speciallæger inkl. den 
ledende overlæge og 7 yngre læger.  
Alle læger gennemgår fast introduktionsprogram for hospitalet og afdelingen. Hospitalet 
har fælles generel introduktion, herunder med tværfagligt hjertestopkursus. Herefter 
introduceres lægen i afdelingen, hvor relevante instrukser gennemgås. Der er desuden 
planlagt følgestuegang og følgevagt. Første samtale med hovedvejleder er skemalagt. 
 
 
 
Organisation af specialer og faglige funktioner 
Dagfunktion. 
Sengeafsnit: I dagfunktion vil der være stuegang i samarbejde  med overlæge eller anden 
senior læge, lægen vil typisk gå på stuegang på 8-10 patienter og der vil herudover være 
diverse opgaver med nye patienter, procedurer og samtaler.  
Ambulatorium: Som anført vil lægen i henhold til uddannelsesplanen kunne deltage i 
ambulatoriefunktioner.  Dette kommer dog an på den enkeltes planer for karrierevalg og 
kompetenceniveau. Lægen vil evt. have mulighed for at have patientkonsultationer med 
kroniske patienter med lettere sygdom.  
 
Vagtfunktion 
Du vil  arbejde som forvagt.  
Den lægelige vagtstruktur består af et forvagt- og bagvagtslag. Forvagtslaget er 7-skiftet. 
På hverdage forrettes tjenesten efter normal dagtid (normal tjeneste) med rådighedsvagt 
på tjenestestedet. I weekend 24 timers rådighedsvagt på tjenestestedet. Mere end 50% af 
rådigheds- tjenesten er effektiv arbejde. 
Bagvagtslaget er 6-skiftet og udgøres af overlæger og afdelingslæger. Vagten forrettes 
med rådighedstjeneste udenfor tjenestestedet, idet fremmøde kan ske ved tilkald på 
mindre end 30 min. 
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Der henvises i øvrigt til afdelingens vagtinstruks, der udleveres ved ansættelsen. 
 
Faglige konferencer 
Morgenkonference medicinsk afdeling: Hver morgen fra mandag til fredag, afholdes fra 
kl. 8.00  til 8.30 samlet morgenkonference, med alle tilstedeværende læger, hvor 
foregående vagtperiodes hændelser  fremlægges og diskuteres, med vægt på 
undervisning. 
 
Røntgenkonference: Gennemføres  på hverdage fra  kl. 8.30 til 9.00, med deltagelse af 
de læger der denne dag skal arbejde på  modtageafsnit. Her har afgående vagthold 
mulighed for at få gennemgået/feedback på egne tolkninger af billedfund. 
 
Middagskonference: Gennemføres daglig med deltagelse af samtlige læger  fra kl. 12.00 
til 13.00 Alle relevante problemer/spørgsmål diskuteres igennem.  Yngre læger 
fremlægger cases, sygehistorie, m.m.  
 
Forskning 
.Afdelingen støtter og opfordrer yngre læger til forskning.  
 
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. 
 
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 ambulatorium vil der være speciallæge tilstede der kan vejlede. Der vil desuden være 
løbende mulighed for vejledning og supervision, samt løbende evalueringer.  
Vedr. uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den 
uddannelsesansvarlige overlæge gennemgå de beskrevne uddannelsesplaner og 
justeringer heraf. 
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Den anden halvdel af introduktionsstillingen ligger på  
Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus  
 

Præsentation af afdelingen 

Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund har  lands- landsdelsfunktion og amtsfunktion 
indenfor en række af de medicinske specialer og derudover lokalfunktion for et 
optageområde på ca. 280.000 indbyggere i den midterste del af Region Nord. Medicinsk 
Center omfatter 11 medicinske afdelinger herunder nyremedicinsk afdeling. 

Medicinsk Center 

år 2006 
Akutte indlæggelser Medicinsk 
Center 8532 

Akutte indlæggelser AMA 5705 
Skadestuebesøg medicin 6200 

 
Nyremedicinsk Afdeling 
 
 
 
 
 
 

Nyremedicinsk afdeling fungerer som specialafdeling for Region Nordjylland når det 

gælder undersøgelse og behandling af nyresygdomme på højt niveau. Dette omfatter 

foruden egentlige nyresygdomme også kontrol af nyretransplanterede, 

bindevævssygdomme samt udredning og behandling af vanskelige tilfælde af højt 

blodtryk. 

Desuden modtager afdelingen patienter lokalt fra Aalborg med andre medicinske 

sygdomme. Typiske eksempler er kronisk obstruktiv lungesygdom, pneumoni, erysipelas, 

dyb venetrombose, forgiftninger og misbrugssygdomme. Disse ”uselekterede” patienter 

bliver vi involveret i gennem vores bidrag til den lægelige bemanding af AMA (Akut 

Medicinsk Modtageafdeling). 

Nyremedicinsk Afdeling har 7 fastansatte overlæger og 3 fastansatte afdelingslæger. Den 

samlede lægestab omfatter ca. 17 læger. Uddannelsesansvarlig er overlæge, dr.med. 

Tom Buur og overlæge, ph.d. Petra Rössel. Ca. halvdelen af de seniore læger har været 

på vejlederkursus. Vejlederkursus er obligatorisk for læger i introduktionsstilling. Der er 

 2005 2006 
Antal udskrevne 2101 1615 
Antal ambulante 5324 6311 
Antal dialyser 30997 35112 
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desuden tilknyttet 2 uddannelsesansvarlige yngre læger (UKYL). Afdelingen har en klinisk 

professor (overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen), som er forskningsansvarlig. 

Der er 2-3 ingangværende PhD. projekter. Afdelingen deltager i studenterundervisningen, 

og har  en prægraduat lektor (Tom Buur) 

 

 Introduktion  

 
Før ansættelsen starter får lægen tilsendt 

• Arbejdsskema for 1. måned af ansættelsen 

• Navn på hovedvejleder 

• Div. introduktionsmateriale vedr. afdelingen. Herunder links til online materiale. 

• Uddannelsesprogram 

  

De første uger på afdelingen er der afsat flere dage til introduktion. Først bliver den 

nyansatte læge vist omkring i afdelingens forskellige afsnit, får demonstreret kaldesystem, 

vagtplaner, omklædning og andet af praktisk interesse. Til formålet bruges en tjekliste. 

Dernæst følger introduktionslægen med mere erfarne kolleger på stuegang, i 

ambulatorium og på dialyseafdelingen. 

Introduktionslægens første vagtarbejde på afdelingen sker som ”følgevagt”, d. v. s. som 

dubleret forvagt under supervision af de øvrige vagthavende læger.  

 
Arbejdstilrettelæggelse for nyremedicinsk introduktionslæge: 

Introduktionslægen deltager i alle afdelingens funktioner, såsom stuegang på 

sengeafdeling/AMA og enkelte gange i Dialyseafdelingen, forundersøgelse og opfølgende 

kontroller af patienter ambulatoriet og vagtarbejde, hvor der modtages både uselekterede 

intern medicinske patienter og specialespecifikke patienter. Der lægges et arbejdsskema 

ca. en måned før ikrafttræden. 

 

Vagtfunktion 

Introduktionslægen vil indgå i forvagtslaget, som er to-delt tilstedeværelsesvagt (dag/aften-

nat), og som uden for dagtid deles med Endokrinologisk Afdeling – af i alt 11 

reservelæger. Forvagten er todelt fra kl. 8-16 og fra kl. 15.30-8.30, hvor det overlappende 

interval om eftermiddagen benyttes til overrapportering til pågående forvagt og til 

overrapportering i forbindelse med fælles morgenkonference. 



8 
 

I dagtid på hverdage kl. 8-16 har den nyremedicinske forvagt kun ansvaret for ptt. i 

nyremedicinsk regi. I weekenden fra 8-16 og alle dage fra aften-nat har den 11-skiftede 

vagt forvagtsansvar for ptt. i både nyremedicinsk og endokrinologisk regi. 

Forvagtens rolle er primært modtagelse af akutte medicinske patienter, som indlægges på 

AMA eller direkte på afdelingen. Forvagten har her tæt samarbejde med bagvagten hele 

døgnet.  Forvagtens ansvarsområde er selve den akutte vurdering af patient og 

planlægning af det umiddelbare udredningsprogram. Forvagten varetager også 

forefaldende arbejde på afdelingerne og tilkaldes/deltager i samarbejde med det øvrige 

team i genoplivning ved hjertestop.  

P.g.a den høje arbejdsbelastning er der indført en ekstra forvagt (”stjernevagten”) i 

aften/nat-vagter og i weekenden. Det skal tilstræbes at *-vagten varetages af en så erfaren 

læge i forvagt som muligt, og den ikke må varetages af en studentervikar eller en 

basislæge. Denne funktion omfatter modtagelse af akutte medicinske patienter i 

Skadestuen, tilsyn af patienter med akutte problemer på Reumatologisk/Geriatrisk 

Sengeafsnit og hjertestop i Skadestuen og på de medicinske afdelinger. 

Bagvagtslaget (boligvagt) omfatter 8 læger (3 overlæger, 3 afdelingslæger og 2 i 

hoveduddannelse). Bagvagten har et-holds drift med dagtjeneste og efterfølgende 

rådighed fra bolig på hverdage, i weekenden og på helligdage. Den nyremedicinske 

bagvagt har en høj grad af tilstedeværelse på sygehuset, bl.a. pga. arbejde med akutte 

dialysekrævende patienter, herunder i samarbejde med Intensivafdelingen. 

Desuden indgår bagvagtslaget fra Nyremedicinsk Afdeling (sammen med læger fra de 6 

øvrige akutte medicinske afdelinger) i en dag/aftenfunktion (til kl. 20.00) som fælles 

medicinsk visitator for Aalborg Sygehus (ca. 25-skiftet). 

Forvagten deltager efter skema i visitationen efter kl. 20 samt i weekenden og på 

helligdage. 

 

Stuegangsfunktion 

Afdelingens 26 senge er delt op i 3 stuegangsgrupper. Hver gruppe har fast tilknyttet 1-2 

overlæger/afdelingslæger som fungerer som ”tovholdere” m.h.p. udreding og behandling 

af de indlagte patienter og er til stede ved teamkonferencer. Introduktionslægen modtager 

vejledning og supervision under den daglige teamkonference før stuegangen og den 

efterfølgende team- og middagskonference. 

Ved stuegang på AMA drøftes problemstillinger med bagvagten. 
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Introduktionslægen vil kun sjældent gå stuegang i Dialyseafdelingen. Det vil da som regel 

have karakter af en ekstra indsat stuegang, hvor introduktionslægen efter evne forsøger at 

løse mindre problemer og ved behov konfererer med erfaren læge. 

 

Ambulatorium 

I ambulatoriet er der altid tre læger: en ansvarlig overlæge og en yngre læge. Den tredje 

læge er typisk på intermediært niveau, men graden kan variere fra introduktionsstilling til 

overlæge. Under supervision og vejledning af en erfaren læge lægger introduktionslægen 

en adækvat plan for den videre udredning og behandling af patienten. I nogle tilfælde vil 

introduktionslægen samarbejde med en overlæge og en basislæge i ambulatorium. Der 

forventes at introduktionslægen bistår den yngre kollega med råd og vejledning efter evne. 

 

Uddannelsesmiljø  

Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen ligger  

hos de  uddannelsesansvarlige overlæger 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. 

Før tiltrædelse tildeles en nyansat læge en hovedvejleder, som altid vil have et højere 

uddannelsestrin end den nyansatte. En dedikeret sekretær tilsender nyansatte læger 

relevant introduktionsmateriale inden tiltrædelsen: uddannelsesprogram, arbejdsplan o. 

lign. Sammen med den tildelte vejleder gennemføres introduktions-, evaluerings- og 

slutsamtaler inden for de angivne tidsrammer, og der udarbejdes en individuel 

uddannelsesplan for den nye læge. Vejlederen er ”tovholder”, som sikrer løbende 

supervision af uddannelsesforløbet gennem det daglige samarbejde, gennem dublering af 

enkeltfunktioner og ved gennemgang af journalmateriale. 

Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret 

individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål der er angivet i 

målbeskrivelsen, samt evt andre mål lægen måtte have. Det planlagte forløb gennemgås 

og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes 

baggrund. Der aftales ønske til forløb på sengeafsnit, ambulatorium samt vagtopgaver. 

Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. Der laves 
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aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca. hver  3. måned. Efter hver samtale laves skriftligt 

referat i samtaleskemaet.  

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. 

 

Uddannelse på afdelingen foregår hovedsageligt gennem det kliniske arbejde. Og den 

dominerende uddannelsesmetode er mesterlære med vejledning og supervision. Gennem 

arbejdet på AMA ser de yngre læger et bredt udsnit af blandede intern-medicinske 

patienter. Dertil kommer at nefrologiske patienter både som årsager til deres sygdomme 

og som konsekvens af uræmi har manifestationer fra en alle organsystemer. Den 

uddannelsessøgende læge eksponeres således for et bredt spektrum af 

sygdomsmanifestationer af bred medicinsk relevans i løbet af sin ansættelse.  

Introduktionslægen vil sideløbende med funktionen som forvagt med modtagelse af akutte 

patienter på skift være tilknyttet afdelingens enkelte funktionsområder. Introduktionslægen 

deltager her under supervision i de fleste lægelige arbejdsområder indenfor hvert 

funktionsområde, dog under hensyntagen til faglig kompetence og personlige ressourcer 

for at sikre, at lægen ikke bliver sat til at udføre arbejde, som overstiger dennes aktuelle 

kompetenceniveau.  

Oplæringen sikres altid gennem et tæt samarbejde mellem introduktionslægen og en mere 

erfaren læge inden for samme geografiske område: Introduktionslægens modtagelse af 

akutte patienter foregår altid som et tæt samarbejde med mere erfaren læge (som regel 

bagvagten). 

 

Alle kliniske situationer og problemstillinger indeholder en mulighed for uddannelse, der så 

vidt muligt udnyttes. Journaler på akutte og elektive patienter samt forundersøgelser 

konfereres med mere erfaren læge. I vagttiden vil det supervision ske ved bagvagten, som 

sædvanligvis også gennemgår patienten. I ambulatoriet er der tæt samarbejde med en 

mere erfaren læge. I sengeafdelingen sikres supervision ved en kort forstuegang 

(teamkonf.) og en efterstuegang/konference. Hensigten er, at især evalueringer med 

struktureret gennemgang af journal osv., skal finde sted under efterstuegangen. 

Introduktionslægen vil kun sjældent gå stuegang i Dialyseafdelingen. Det vil da som regel 
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have karakter af en ekstra indsat stuegang, hvor introduktionslægen efter evne forsøger at 

løse mindre problemer og ved behov konfererer med erfaren læge. 

 

Uddannelse af yngre læger foregår endvidere gennem deltagelse i afdelingens 

konferencer, der afholdes dagligt som morgen-, team- og middagskonferencer. 

 

Herudover er der mulighed for uddannelse og klinisk udvikling ved følgende 

konferencedeltagelse:  

• Røntgenkonference hver dag hvor billeder fra alle indlagte/ambulante gennemgås 

og diskuteres. 

• Renovaskulær konference ca. en gang månedligt i fællesskab mellem 

røntgenlæger, karkirurger og nuklearmedicinere, hvor ptt. med renovaskulær 

hypertension diskuteres. 

• Mikrobiologisk konference hver anden tirsdag, hvor de væsentligste mikrobiologiske 

problemstillinger i afd. fremlægges og diskuteres. 

  

Teoretisk uddannelse sker ved introduktionslægens deltagelse i: 

• Onsdagsundervisning, hvortil findes særligt program med tilbagevendende emner 

hvert år suppleret med valgfrie emner efter behov og særlige kundskaber. Målet er 

at træne yngre læger i at undervise og samtidig få en gennemgang af relevante 

medicinske/nefrologisk emner. Speciallæger er tilstede og deltager i diskussion. 

• ”Staff meeting” for alle læger på Aalborg Sygehus hver anden tirsdag morgen. 

• Møde for læger i Medicinerhuset øvrige tirsdage morgner. 

 

Mulighed for forskningsprojekter forsøges tilbudt alle yngre læger efter interesse. 

Forskningsanvarlig: Jeppe Hagstrup Christensen, professor, overlæge, dr.med. Især 

projekter vedr. omega-3 fedtsyrer og nyresygdom har været i fokus, men ved interesse 

kan der også ydes hjælp til forskning i andre områder. 

 

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. 
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Som hovedregel gælder, at i den første delansættelse erhverves de kompetencer 

der er beskrevet i måned 1 – 6. 
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 

Komp. 3,4,6,7,8,10   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 

 
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 Det 
forventes at lægen under sin ansættelse arbejder med stigende selvstændighed under 
kontinuerlig 
supervision med det mål at opnå grundlæggende viden om diagnostik, forekomst, forløb 
og behandling af de hyppigst forekommende intern medicinske sygdomme 

• 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 

områder der dækker de øvrige minimumskompetencer. Afd. har flere bøger 
indenfor specialerne, der er let adgang til bibliotek i øvrigt.  Der er fri adgang til 
tidsskrifter, hvorfor det forventes at lægen orienterer sig indenfor de største 
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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 opsamles 
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 kraves flere evalueringer inden 
endelig godkendelse sættes det underskrevne skema i mappen. Den læge, der giver den 
sidste godkendelse skriver også under i logbogen. 
 

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

Lav aftale med den seniore læge ved starten af dagen når du ønsker og er klar til 
en 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 den angivne periode. 
(Kompetence 1) 

 
• 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,  der 

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. 

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

stuegang. Se kompetencekortet for videre vejledning 
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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. Opgaven består i en struktureret kort og 
fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret faglig klinisk problemstilling. 
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. 
Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes 
baggrund. Der aftales ønske til forløb på sengeafsnit, ambulatorium samt 
vagtopgaver. Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og evt. 
forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca hver 2. måned samt 
minimum ved afslutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale laves  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 
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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 vigtigt 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. 
 


