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1. INDLEDNING 
 
Målbeskrivelsen (hentes på www.sst.dk - se under uddannelse til Speciallæge og målbeskrivelser) er 
grundlaget for indholdet i uddannelsen og danner basis for dette uddannelsesprogram og den individuelle 
uddannelsesplan: 
 
1.1 Formålet med introduktionsuddannelsen  
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:  

� modtage, udrede og behandle patienter med akutte medicinske problemstillinger  
� varetage stuegangsfunktion for medicinske patienter, herunder følge op på undersøgelses- og be-

handlingsplaner 
� vurdere behandlingseffekt ved hyppige medicinske tilstande efter akut indlæggelse  
� 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 ansæt-
telse i hoveduddannelse i et af de 9 internmedicinske dobbelt-specialer 

 
 
1.2.  Introduktionslægens arbejdsområde  
Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er i et vist omfang de samme som i den kliniske  
basisuddannelse, men introduktionslæger tildeles større ansvar og forventes at arbejde under større selv-
stændighed. De skal kunne håndtere indlagte patienter med mere komplekse kliniske  
problemstillinger, og de skal i højere grad end læger i basisuddannelsen tage del i ambulante og elektive 
aktiviteter. 
Introduktionsstillingen danner således bro mellem ansættelse i klinisk basisuddannelse og i hoveduddan-
nelse og er første led i speciallægeuddannelsen i de intern medicinske specialer.  
 
 

 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er specialet repræsenteret på alle større hospitaler, samt i speciallæge-
praksis. Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse har det overordnede ansvar for speciallægeud-
dannelsen 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 målbeskrivel-
sen. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil altid kunne vejlede om disse kurser. 
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2.  GENERELT OM INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN  
 
2.1.  Den intern medicinske patient  
Næsten alle medicinske patienter indlægges akut. På de intern medicinske  
modtageafdelinger foregår den initiale diagnostik, behandling og evt. viderevisitation til  
specialiserede afsnit/afdelinger. Enhver speciallæge i intern medicin skal derfor kunne varetage den ini-
tiale diagnostik og behandling af almindelige medicinske sygdomme.  
 
Der er 9 intern medicinske specialer:  

�  Intern Medicin:Endokrinologi  
�  Intern Medicin:Gastroenterologi og hepatologi  
�  Intern Medicin:Geriatri  
�  Intern Medicin:Hæmatologi  
�  Intern Medicin:Infektionsmedicin  
�  Intern Medicin:Kardiologi  
�  Intern Medicin:Lungemedicin  
�  Intern Medicin:Nefrologi  
�  Intern Medicin:Reumatologi  

 
2.2 Introduktionsuddannelsens opbygning 
Uddannelsesforløbet i introduktionsuddannelse består af et 12 måneders ansættelsesforløb. Fokus er på 
erhvervelse og uddybelse af generelle lægelige kompetencer. Udover dette skal den yngre læge opnå for-
trolighed med de patientkategorier og diagnosegrupper de ansættende afdelinger kan tilbyde.  
Introduktionsuddannelsen kan således gennemføres på såvel medicinske afdelinger med et bredt klientel 
som mere specialiserede enheder med akut funktion. Ansættelsesforløbet bør sikre, at introduktionslægen 
har været præsenteret for bredest muligt udsnit af patienter som afdelingerne kan præsentere, både hvad 
angår køn, alder og sygdomsspektrum. Det bør i øvrigt sikres, at uddannelsesforløbet omfatter deltagelse i 
stuegangsfunktion, håndtering af ambulante/elektive patienter, specialets instrumentelle procedurer etc., 
og ikke mindst deltagelse i det akutte arbejde. Vurdering af kompetencer foretages kontinuerligt gennem 
hele uddannelsesforløbet. Kompetence defineres her som evnen til at løse professionens centrale opgaver 
med rutine, gennem velovervejet og anerkendt brug af viden, tekniske færdigheder, rationel klinik, kom-
munikation, værdigrundlag og personlige holdninger og refleksion i den daglige praksis.  
 
Introduktionsuddannelsen beskrives ved hjælp af:  
 

� Målbeskrivelsen, som angiver hvilke kompetencer, der skal være erhvervet efter endt introdukti-
onsuddannelse. Målbeskrivelsen beskriver for hver kompetence en række mål og tilhørende eva-
lueringsmetoder.  

� Uddannelsesprogrammet, som beskriver indholdet i den enkelte introduktionsstilling mere de-
taljeret. Det præcise indhold afhænger af afdelingens patientgrundlag og organisation. Introdukti-
onslægen introduceres til/oplæres i de procedurer som anvendes på den uddannelsesgivende afde-
ling. Karakteren af disse skal fremgå af uddannelsesprogrammet. 

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

 
Uddannelsesforløbet er patientcentreret og foregår således primært i en tæt relation til det kliniske arbejde 
i den enkelte afdeling.  
Den arbejdsrelaterede læring suppleres med en række obligatoriske kurser. 
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2.3 Kompetencekrav 
En speciallæge har brug for kompetencer på en række felter. Kompetencerne kan teoretisk set deles op på 
7 roller: 

 
• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Samarbejder 
• 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 målbeskri-
velse 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 vare-
tage (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. 
 
2.3.1 Obligatoriske kurser 
Målbeskrivelsen beskriver disse i detaljer.  HUSK hurtigst muligt tilmelding SAMT at meddele datoer til 
skemalægger. Lægen har fri med løn til deltagelse i obligatoriske kurser.  
Det tilstræbes i øvrigt, at alle uddannelsessøgende læger får mulighed for at deltage i ønskede kurser, som 
er relevante for de intern medicinske specialer. 
 
2.3.2 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 fin-
des via regionale sekretariats hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
2.3.3 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 
 
2.3.4 Specialespecifikt kursus 
Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk Selskab for Intern medi-
cin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kur-
sustidspunkter kan findes via selskabets hjemmeside: www.DSIM.dk 
 
2.4 Kompetenceudvikling 
Supervision og vejledning 
Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor fællesmedicinske og 
mere specialespecifikke mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer tillæg-
ges med stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for, at der sker en jævn fortløben-
de kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. Det er 
derfor af stor betydning, at den uddannelsessøgende har en meget tæt kontakt med sin vejleder. For at 
sikre det rette kompetenceudviklingsforløb, er der udarbejdet nedenstående skema til vejledning i plan-
lægningen, se skema. Det er afdelingens ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsme-
toder) 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. 

 



 6 

 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. I dagti-
den vil lægen blive superviseret af læger med et højere kompetenceniveau end den uddannelsessøgende. 
Denne supervisor vil typisk være en speciallæge eller yngre læge under hoveduddannelse i et intern me-
dicinsk speciale. Der vil således være tale om en læge vedkommende arbejder sammen med og der vil 
være både morgenkonference og middagskonference til diskussion af patienter og problemer med mulig-
hed for vejledning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være rig mulighed for vejledning ved 
udførelse af procedurer. I reservelægeambulatoriet vil der være speciallæge tilstede på afsnittet som kan 
vejlede. Der vil desuden være løbende mulighed for vejledning og supervision, samt løbende evaluerin-
ger.  
 
Vedr. uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den uddannelsesansvarlige over-
læge 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 selvføl-
gelig 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 på-
virkning 
Mavesmerter 
 

Væske-elektrolyt 
forstyrrelser 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale 
pt.  
 

Komp. 2: kendskab til/ 
mestrer tekniske færdighe-
der/procedurer 

Kunne udføre 
prøvetagning 
ved A-
punktur 

 Kendskab til proce-
dure, udført min. 1 
nedlæggelse af Ven-
trikelsonde 

Kendskab til 
procedure, evt. 
udføre Lum-
balpunktur 

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 
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2.5 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 uddannel-
sesgivende 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 an-
vendes. 
 

• Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne arbejder sam-
men 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. 

 
• Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, undervisningsmateriale m.m. 

 
• Selvstudium: Det er vigtigt løbende at læse faglitteratur, som minimum indenfor de teamrelate-

rede og amb.ophold's fagfelter, samt områder der dækker de øvrige minimumskompetencer. Af-
delingen har flere bøger indenfor specialerne, og der er let adgang til bibliotek i øvrigt.  Der er fri 
adgang til tidsskrifter, hvorfor det forventes, at lægen orienterer sig indenfor de største medicin-
ske tidsskrifter samt subspecialerelevante tidsskrifter, aftales ved udfærdigelse af uddannelses-
plan.  

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

vant kursus. 
 

• Læringsdagbog. Går ud på at den yngre læge skriver notater til brug for egen analyse og reflek-
sion 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 anven-
des til evalueringerne, med egne kommentarer til forløbet. 
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3. GENERELT OM MEDICINSK AFDELING, SYGEHUS HIMMERLAND 
 
Omkring 90 % af alle indlæggelser på medicinsk afdeling foregår som akutte indlæggelser. 
På medicinsk afdeling, Sygehus Himmerland modtages i gennemsnit ca. 18 akut, indlagte patienter per 
døgn (spændvidde 8-44). Frem til åbningen af et Generelt Modtageafsnit (GMA) fordeles patienterne lige-
ligt på de to matrikler i hhv. Farsø og Hobro. 
 
3.1 Afdelingerne 
Medicinsk Afdeling, Sygehus Himmerland er en stor, bred afdeling med ca. 110 senge fordelt på to matrik-
ler i hhv. Hobro og Farsø. Afdelingen i Hobro har to almene sengeafsnit (M1 og M2) samt et rehabilite-
ringsafsnit (M3), og i Farsø er der to almene sengeafsnit (B1 og B2).  
De enkelte medicinske afsnit er bemandet med faste speciallæger (overlæger og afdelingslæger) samt en 
stab af reservelæger under videreuddannelse. 
De enkelte afsnit opfylder således Sundhedsstyrelsens krav til grenspecialefunktion og uddannelsesfunktion 
i de pågældende grenspecialer. 
 
Et akut medicinsk modtageafsnit (GMA) forventes at blive etableret i løbet af 2009. Hovedparten af opta-
geområdets akutte indlæggelser forventes herefter at foregå gennem dette akutte afsnit.  
 
3.2 Afdelingsledelse 
Afdelingsledelsen for Medicinsk Afdeling, Sygehus Himmerland består af ledende overlæge Ole Winther 
Rasmussen, oversygeplejerske Else Snerum (Hobro) og oversygeplejerske Mette Berntsen (Farsø). 
 
3.3 Lægestab 
En opdateret oversigt over bemandingen på de medicinske afdelinger findes på sygehusets hjemmeside 
www.sygehushimmerland.rn.dk under Afdelinger, Medicinske afdelinger i hhv. Farsø og Hobro under 
Links og filer. 
 
Lægebemandingen forventes i forbindelse med etableringen af GMA at blive ændret, således at alle uddan-
nelsessøgende reservelæger samles på afdelingen i Hobro. Dvs. at der i Hobro forventes at være 4 læger i 
blokstillinger til almen praksis og 2 introduktionsstillinger. Disse yngre læger forventes at dække for-
vagtslaget, evt. med dobbeltbemanding i et vist tidsrum af døgnet. 
 
Vagtfunktionen på afdelingerne varetages af to vagtlag (forvagt og bagvagt) jf. ”Afdelingsinstruks”, som 
kan findes på sygehusets hjemmeside www.sygehushimmerland.rn.dk under For personale, Kliniske vej-
ledninger og instrukser, Klinisk Vejledningssystem. 
 
På de to matrikler er følgende specialer repræsenterede: 

� Farsø 
� Intern Medicin: Endokrinologi  (ovl. Henning Rønne) 
� Intern Medicin: Gastroenterologi (ovl. Gunnar Lauge Nielsen) 
� Intern Medicin: Kardiologi  (ovl. Henning Hoby Andersen) 
� Intern Medicin: Nefrologi  (ovl. Klaus Didriksen) 
� Intern Medicin: Hæmatologi  (ovl. Kent Dencker Christensen) 

� Hobro 
� Intern Medicin: Endokrinologi   (ovl. Ole W. Rasmussen) 
� Intern Medicin: Kardiologi   (ovl. Torben Kristensen) 
� Intern Medicin: Kardiologi  (ovl. Bent Mortensen) 
� Samt et apopleksiafsnit 

 
Hertil kommer et tæt samarbejde med det palliative team vedrørende patienter med uhelbredelige sygdom-
me, først og fremmest ambulante terminale cancerpatienter. 
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3.4 Patientgrundlag 
Sygehusets seneste indberetning af aktivitets- og produktivitetsniveau fremgår af nedennævnte skema: 
 

Udvikling i aktiviteten 2004 2005 2006 
Udskrivninger    
Ambulante besøg    
Dagkirurgiske besøg    
Operationer inkl. endoskopier    

 
  

Udvikling i produktiviteten 2004 2005 2006 
Aktivitetsværdien (DRG + DAGS)    
Regnskabsresultat    
Produktivitet    

 
Afdelingerne modtager ca. 6.000 indlæggelser per år fordelt med ca. 3.000 på hver matrikel. 
Hertil kommer ca. 7.000 ambulante forløb i Farsø og ca. 4.000 i Hobro. 
Indlæggelserne er stort set uselekterede.  
 
Der modtages dog ikke akutte ST-MI patienter, der visiteres direkte til kardiologisk afd. i Aalborg på 
baggrund af EKG optaget i ambulancen. Apopleksipatienter, der kan opfylde tidskriterierne for akut 
trombolyse, køres direkte til neurologisk afd. i Aalborg og børn køres næsten uden undtagelse direkte til 
børneafdelingen i Aalborg. 
 
Afdelingens brede patientindtag betyder, at introduktionslægerne får kendskab til en bred vifte af kroniske 
tilstande. Introduktionslægerne har således på en relativt overskuelig afdeling gode muligheder for at følge 
de enkelte medicinske patientforløb fra den akutte indlæggelsesfase, gennem indlæggelsesforløbet med 
stabilisering af den kliniske tilstand til de eventuelt opfølgende ambulante besøg.  
 
 
 
4. INTRODUKTION FOR LÆGER I INTRODUKTIONSSTILLING PÅ MEDICINSK 

AFDELING, SYGEHUS HIMMERLAND 
 
4.1  Introduktion ved ansættelsen 
Forud for påbegyndelse af den kliniske basisuddannelses på medicinsk afdeling, sygehus Himmerland 
modtager den uddannelsessøgende et velkomstbrev fra den uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende 
en uddannelsesmappe med følgende: 
 

• Udførlig beskrivelse af medicinsk afdeling 
• Instruks for vagt og visitation 
• Vagtplan for den første måned samt ”rulleplan” 
• Uddannelsesprogram for uddannelsesforløbet i medicinsk afdeling 
• Oversigt over fast ugentlig undervisning (staff meting) 
• Skema til introduktionssamtale, justeringssamtale og afslutningssamtale 
• Navn på den tildelte vejleder 

 
Introduktionslægen gennemgår i løbet af de 2 første ansættelsesdage et standardiseret introduktionsforløb 
omfattende  

� hjælpeafdelinger (røntgen, fysio- og ergoterapi og laboratorium) og afdelingens EDB systemer:  
� medicinmodul (Theriak) 
� laboratoriemodul (LABKA) 
� dikteringssystem (Dicom) 
� røntgensystemer (Webpas og EasyWiz) 
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Der udleveres på første arbejdsdag koder til de omtalte EDB systemer. 
 
Herudover følger introduktionslægen vagthavende forvagt i dagtid. 
 
 
 
5. ARBEJDSOPGAVER FOR LÆGER I INTRODUKTIONSSTILLING 
Uddannelsen på afdelingen foregår hovedsageligt gennem deltagelse i det daglige kliniske arbejde, men 
også gennem daglige morgenmøder og intern undervisning i henhold til et forud fastlagt program. Den 
dominerende uddannelsesmetode er mesterlære med vejledning og supervision. 
 
5.1 Journalskrivning på indlagte patienter (akutte og elektive) 
Superviseret journaloptagelse i introduktionsperioden. Herunder ugentlig case baseret feedback på skrevne 
journaler. I det daglige arbejde vil der desuden være mulighed for vejledning ved ældre læge. 
 
5.2 Forefaldende afdelingsarbejde 
Anlæggelse af venflon, blodgasanalyser, anlæggelse af kateter, vurdering af akut forværring hos indlagte 
patienter, udfærdigelse af attester, skrivning af recepter og epikriser. 
 
5.3 Stuegang 
Der planlægges fælles forstuegang, hvor de overordnede kliniske problemstillinger ridses op. Herefter tilde-
les den uddannelsessøgende læge et passende antal patienter til superviseret stuegang. 
 
5.4 Tværfaglige konferencer 
Fremlæggelse af lægelige problemer overfor plejepersonale og terapeuter. 
Kritisk vurdering af medicinlister i samarbejde med farmakonom. 
Planlægning af terminale forløb i samarbejde med det palliative team. 
 
5.5 Vagtarbejde 
Introduktiuonslægen indgår som forvagt i tilstedeværelse sammen med en bagvagt, der med få undtagelser 
altid vil være i reel tilstedeværelsesvagt. Dette muliggør en løbende supervision af alle patientforløb og 
procedurer.  
Der vil ikke blive vagt i de første 2 uger af ansættelsen. Vagthyppigheden vil herefter følge forvagtslagets 
rulleskema.  
Ved arbejdstilrettelæggelsen søger afdelingen at tilgodese kontinuitet i dagarbejdet f. eks, gennem tilknyt-
ning til samme afdeling i faste perioder. 
 
5.6 Ambulante forløb 
Der er gode muligheder for at deltage i ambulatoriearbejdet sammen med ældre læger. Da alle ambulatorier 
drives af speciallæger vil der være rig mulighed for at følge udredningen og kontrollen af kroniske patient-
forløb Det vil dreje sig om kontrol af kronikerpatienter (f.eks. hjerteinsufficiens, hypertension, diabetes, 
KOL, inflammatorisk tarmsygdom).   
Der vil således alt efter den enkelte introduktionslæges interesse være gode muligheder for at stifte nærme-
re bekendtskab med en række af de store specialer: 

� kardiologi incl. supervision af ekkokardiografier 
� endoskopier 
� opfølgning af patienter med diabetes og KOL 

 
De væsentligste elementer i introduktionslægernes uddannelse vil således være:  

� superviserede stuegange 
� deltagelse i ambulatorier 
� case baseret undervisning, hvor den uddannelsessøgende selv fremlægger cases 
� fælleskonferencer med gennemgang af patientforløb, der illustrerer udrednings- og behandlings-

strategier ved kroniske lidelser 
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6. TILRETTELÆGGELSEN AF VEJLEDNING OG SUPERVISION  
6.1  Uddannelsesmiljø 
Afdelingen har stort fokus på oplæring og vejledning af yngre læger. Det er intentionen at skabe et åbent og 
uformelt læringsmiljø, hvor yngre læger trygt tør fremlægge problemer. Der lægges stor vægt på 
situationsbaseret læring, hvor seniore læger laver bed-side undervisning og supervision umiddelbart i 
forbindelse med, at relevante kliniske situationer opstår.  
Det er ligeledes et krav, at alle yngre læger bidrager til den gensidige undervisning, herunder at de hver 
især afholder mindst 1 staff-meeting per halvår. 
I arbejdstilrettelæggelsen tilstræbes en differentieret tildeling af opgaver og ansvar til introduktionslægerne 
svarende til udviklingen i den enkeltes kompetenceniveau samt interesseområde. Stuegangene vil f.eks. i 
begyndelsen kun omfatte få patienter med tæt supervision af en mere erfaren læge, senere vil patientantallet 
gradvist stige. 
Der er ved afdelingen ansat en uddannelsesansvarlig overlæge (Gunnar Lauge Nielsen), som bistås af 1-2 
uddannelseskoordinerende yngre læger. 
 
6.2  Vejledning 
Før tiltrædelse tildeles introduktionslægen en klinisk vejleder, der altid vil være enten afdelingslæge eller 
overlæge. Den uddannelsessøgende vil i de fleste tilfælde også selv få vejlederfunktion på et tidspunkt i 
ansættelsesforløbet.  
Det er vejlederens ansvar sammen med den uddannelsessøgende at sikre, at de formelle vejledersamtaler og 
introduktionssamtale, midtvejssamtale og slutsamtale gennemføres, at de krævede skemaer udfyldes og at 
den individuelle uddannelsesplan udarbejdes og justeres. Introduktionssamtalen skal finde sted indenfor 
de første 14 dage af ansættelsen og midtvejssamtalen efter 3 måneder og slutsamtalen kan finde sted, når 
det samlede uddannelsesmål er nået og inden ansættelsen er afsluttet. Udover de formelle samtaler bør der 
løbende være kontakt mellem introduktionslægen og vejleder for at sikre, at der sker en løbende 
kompetenceudvikling.  
 
Vejlederen er således ”tovholder” for, at der sikres løbende supervision af uddannelsesforløbet igennem det 
daglige samarbejde, igennem dublering af enkeltfunktioner og ved gennemgang af journalmateriale. Vejle-
deren skal igennem den løbende kontakt med introduktionslægen sikre, at denne regelmæssigt gennemgår 
sin uddannelsesplan, og at de sammen laver vurderinger, revision og fastlægger tidsrammer i den individu-
elle uddannelsesplan for at sikre målopfyldelse. 
  
Godkendelse af uddannelseselementet forudsætter, at samtalerne er afholdt. Den uddannelsesansvarlige 
overlæge medvirker til udarbejdelse af uddannelsesplan, men det er den uddannelsessøgende og vejlederens 
opgave at de krævede skemaer udfyldes og i papirform kontrasigneres af den uddannelsesansvarlige over-
læge. Når uddannelsesforløbet er forløbet tilfredsstillende udfyldes ved slutsamtalen CS-skemaet, der tjener 
som dokumentation ved senere ansøgning om selvstændigt virke som læge. Både den uddannelsessøgende, 
vejlederen samt den uddannelsesansvarlige overlæge underskriver CS-bilaget. Originalen af CS-skemaet 
udleveres til den uddannelsessøgende, og en kopi opbevares hos den uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
6.3  Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
I henhold til ”Vejledning af evaluering af den lægelige videreuddannelse”, udgivet af Sundhedsstyrelsen 
1990, skal den uddannelsessøgende læge ved slutsamtalen evaluere kvaliteten af den uddannelse afdelingen 
har givet. Dette sker på det officielle skemamateriale, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. De officielle 
skemaer til denne evaluering anvendes af afdelingen til løbende kontrol af uddannelseskvaliteten. Skemaer-
ne fremsendes til sygehusledelsen og til amtets videreuddannelsesudvalg. 
Herudover evalueres kvaliteten af uddannelsen ved afdelingen gennem inspektorordningen, der har til for-
mål at kvalitetsudvikle den lægelige videreuddannelse i praksis ved at afdelingerne arbejder med uddannel-
sesrelaterede problemstillinger. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.SST.DK/inspektorordning. 
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Bilag A fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. Sundhedsstyrelsen 1998 
 

Introduktionssamtale 
 
Introduktionssamtalen gennemføres senest 2 uger efter tiltrædelsen af stillingen. Deltagerne i samtalen er vejlederen 
og den uddannelsessøgende læge samt den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis en af parterne anmoder herom. 
 
Skemaet udfyldes af den uddannelsessøgende læge og vejlederen i fællesskab 1) 

 

 

 
 

Uddannelsessøgende læges navn: 

Uddannelsesstilling: Klinisk basisuddannelse 

Ansættelsesperiode: Fra: Til: 

Afdeling: Medicinsk afdeling 

Sygehus: Sygehus Himmerland 

Vejleders navn:  

Vejleders uddannelsestrin:  

Uddannelsesansvarlig overlæge: Gunnar Lauge Nielsen 

 
1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den uddannelsessøgende læge. 
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(Introduktionssamtale) 
 
Under samtalen indgår følgende punkter: 
 
 
 
 

 � 

Omtale af introduktionsmateriale og introduktionen på uddannelsesstedet  

Drøftelse af den uddannelsessøgende læges hidtidige uddannelsesforløb med særlig vægt på forhold 
vedrørende diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder  

Gennemgang af målbeskrivelse for specialet/uddannelsesniveauet  

Gennemgang af checkliste  

Gennemgang af uddannelsesprogram og plan for praktisk gennemførelse  

Aftale om samarbejdsrelation mellem vejleder og uddannelsessøgende læge  

Omtale af afdelingsinstruks  

Orientering om uddannelsesstedets etiske retningslinier, kvalitetssikring, systematiserede undervisning samt 
administrative forhold  

Drøftelse af den uddannelsessøgende læges individuelle uddannelsesmæssige, herunder forskningsmæssige 
ønsker  

Udfærdigelse af uddannelsesplan  
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Bilag AP fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. Sundhedsstyrelsen 1998 
 
Uddannelsesplan 
 
Uddannelsesplanen udfærdiges i fællesskab under introduktionssamtalen med udgangspunkt i samtalearkets delpunk-
ter 1) 
 
Særlige indsatsområder for det videre uddannelsesforløb: 
 
 

Den uddannelsessøgende forpligter sig til: 
 
 

Den kliniske vejleder forpligter sig til: 
 
 

Justeringssamtalen er planlagt at skulle finde sted den:  

Ovenstående samtale udført den:  

Uddannelsessøgende læge:  

Vejleder:  

Kontrasigneret af uddannelsesansvarlig overlæge  

 
1) Opbevares af den uddannelsessøgende læge 
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Bilag B fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. Sundhedsstyrelsen 1998 
 

Justeringssamtale 
 
Justeringssamtalen gennemføres midtvejs i ansættelsesperioden, dog senest efter 6 måneders ansættelse. Ved længere-
varende ansættelse finder justeringssamtale sted hver 6. måned.  
 
Deltagerne i samtalen er vejlederen og den uddannelsessøgende læge samt den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis 
en af parterne anmoder herom. 
 
Skemaet udfyldes af den uddannelsessøgende læge og vejlederen i fællesskab 1) 

 

 

 
 

Uddannelsessøgende læges navn: 

Uddannelsesstilling: Introduktionsstilling i intern medicin 

Ansættelsesperiode: Fra: Til: 

Afdeling: Medicinsk afdeling 

Sygehus: Sygehus Himmerland 

Vejleders navn:  

Vejleders uddannelsestrin:  

Uddannelsesansvarlig overlæge: Gunnar Lauge Nielsen 

 
1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den uddannelsessøgende læge. 
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(justeringssamtale) 
 
Under samtalen indgår følgende punkter: 
 
 

 � 

Gennemgang og opdatering af den ved Introduktionssamtalen udfærdigede uddannelsesplan med særlig vægt 
på forhold vedrørende diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder  

Gennemgang af checkliste  

Det hidtidige samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og vejlederen, herunder justeringer og opda-
tering af samtalehyppighed m.m.  

Uddannelseselementets gennemførlighed indenfor de givne rammer. Skønnes dette ikke muligt, se kap. 9 i 
vejledningen om evaluering  

Den uddannelsessøgende læges videre karriereplanlægning (se nedenfor)  

 
 
Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: 
 

 � 

Stærke og svage sider i det kliniske arbejde  

Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber  

Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner  

Kursusdeltagelse  

Forskningsdeltagelse  

Samarbejdsrelationer  

Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et)  
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Bilag BP fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. Sundhedsstyrelsen 1998 
 
Opfølgning af uddannelsesplanen 
- indgået i forbindelse med introduktionssamtalen 
 
Aftale vedrørende det kliniske arbejde, klinisk undervisning, arbejdstilrettelæggelse, checklister m.v. med udgangs-
punkt i samtalearkets delpunkter 1) 
 
Hvilke punkter er aftalt som særlige indsatsområder i det videre forløb frem til næste justeringssamta-
le/slutevalueringssamtalen: 
 
 

Den uddannelsessøgende forpligter sig til: 
 
 

Den kliniske vejleder forpligter sig til: 
 
 

Næste Justeringssamtale/slutevalueringssamtalen er plan-
lagt at skulle finde sted den:  

Ovenstående samtale udført den:  

Uddannelsessøgende læge:  

Vejleder:  

Kontrasigneret af uddannelsesansvarlig overlæge  

 
1) Opbevares af den uddannelsessøgende læge 
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Bilag C fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”. Sundhedsstyrelsen 1998 
 

Slutevalueringssamtale 
 
Slutevalueringssamtalen finder sted indenfor den sidste måned af ansættelsesperioden. 
 
Deltagerne i samtalen er vejlederen og den uddannelsessøgende læge samt den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis 
en af parterne anmoder herom. 
 
Skemaet udfyldes af den uddannelsessøgende læge og vejlederen i fællesskab 1) 

 

 

 
 

Uddannelsessøgende læges navn: 

Uddannelsesstilling: Introduktionsstilling i intern medicin 

Ansættelsesperiode: Fra: Til: 

Afdeling: Medicinsk afdeling 

Sygehus: Sygehus Himmerland 

Vejleders navn:  

Vejleders uddannelsestrin:  

Uddannelsesansvarlig overlæge: Gunnar Lauge Nielsen 

 
1) Opbevares på uddannelsesstedet og af den uddannelsessøgende læge. 
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(slutevalueringssamtale) 
 
Ved samtalen: 
 

 � 

Udfærdiges den sammenfattende bedømmelse  

Gennemdrøftes den uddannelsessøgende læges fremtidige uddannelsesforhold  

Drøftes den uddannelsessøgende læges evaluering af uddannelsesstedet  

 
 
Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: 
 

 � 

Stærke og svage sider i det kliniske arbejde  

Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber  

Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner  

Organisatorisk arbejde  

Kursusdeltagelse  

Forskningsdeltagelse  

Samarbejdsrelationer  

Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et)  

 
Underskrives og original udleveres til den uddannelsessøgende læge. Kopi opbevares af den 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Bilag D fra håndbogen ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, Sund-
hedsstyrelsen 1998 udfyldes af den uddannelsessøgende og original sendes af den uddannel-
sessøgende til Ledende overlæge Ole Winther Rasmussen og kopi udleveres/opbevares af den 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
 


