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1. Indledning 
Målbeskrivelsen (hentes på www.sst.dk - se under uddannelse til Speciallæge og målbeskrivelser) er grund-
laget for indholdet i uddannelsen og danner basis for dette uddannelsesprogram og den individuelle uddan-
nelsesplan: 
 
”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 patien-
ter. Introduktionsstillingen danner således bro mellem ansættelse i klinisk basisuddannelse og i hovedud-
dannelse 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 speciallægeuddan-
nelsen 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  speciale-
specifikke 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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2. Uddannelsesforløbet 
DEN INTERN MEDICINSKE PATIENT I SYGEHUS VENDSYSSEL  
Næsten alle medicinske patienter indlægges akut. På Medicinsk Center – Hjørring modtages imellem 25 – 
35 patienter i døgnet. Alle patienter modtages i en fællesmodtagelse, som indenfor en årrække forventes 
etableret som en egentlig fælles akut modtagelse (FAM).  I Region Nordjylland planlægges sådanne FAM på 
sygehusene Thy-Mors, Vendsyssel og Aalborg. En del af de akutte patienter modtages efterfølgende i afde-
lingens akutte medicinske afsnit (204A), hvor der aktuelt er 14 sengepladser til akutte patienter. Det fremgår 
således, at en del specialepatienter modtages i de respektive specialeafsnit. På den intern medicinske mod-
tageafdeling foregår den initiale diagnostik, behandling og efterfølgende viderevisitation til specialiserede 
afsnit/afdelinger. Enhver speciallæge i intern medicin skal derfor kunne varetage den initiale diagnostik og 
behandling af almindelige medicinske sygdomme.  Der er på Sygehus Vendsyssel 5 intern medicinske spe-
cialer (se ”Afdelingsinstruks” for mere udførlig beskrivelse af de enkelte afsnit): 
 

�  Intern Medicin:Endokrinologi og Akut medicin 
�  Intern Medicin:Gastroenterologi og Hepatologi  
�  Intern Medicin:Kardiologi  
�  Intern Medicin:Lungemedicin  
�  Intern Medicin:Reumatologi , samt 

 
funktion med akut apopleksi 
 
På sygehus Vendsyssel er der i alt ca. XXXX ansatte og XXX sengepladser. Hospitalets seneste indberet-
ning 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    

 
Generelt introduktionsforløb 
Den første hverdag i hver måned afholdes introduktion for nyansatte, hvor der gennemføres en generel in-
troduktion til sygehuset. Den generelle introduktion fortsættes med gennemgang af fire moduler af 2-3 timers 
varighed. Disse afholdes løbende og er introduktion til: Diagnose Relaterede Grupper (DRG), Kvalitets- og 
kompetenceudvikling, sygehusets IT-systemer og håndtering af brand. Der bliver udsendt særskilt informati-
on om det generelle introduktionsforløb til sygehuset.  
  
Politikker og værdier på Sygehus Vendsyssel 
 
 
Forud for ansættelsens begyndelse på Medicinsk Center - Hjørring modtager den uddannelsessøgende 
velkomstbrev fra den uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende en uddannelsesmappe med følgende: 
 

• Udførlig beskrivelse af Medicinsk Center - Hjørring 
• Instruks for vagt og visitation 
• Arbejdsplan for den første måned samt ”rulleplan” for 12 måneder 
• Uddannelsesprogram for uddannelsesforløbet i medicinsk afdeling 
• Oversigt over planlagt undervisning (introduktionsprogram m.m.)  
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• Skema til introduktionssamtale, justeringssamtale, afslutningssamtale samt Word-fil med skabelon til 
individuel uddannelsesplan (sidstnævnte udleveres ved start) 

• Håndholdt computer (PDA) (bestilles af sekretariatet og udleveres indenfor den første uge) 
• Navn på den tildelte vejleder og dennes uddannelsestrin 

 
I forbindelse med introduktionen i afdelingen udleveres koder til adgang til IT modulerne som anvendes i 
afdelingen (Theriak, WebPas, m.m.), idet der endnu ikke er anvendelse af EPJ i Sygehus Vendsyssel.  
 
Introduktionsstillingen er klassificeret og har en varighed på 1 år. I løbet af dette år vil lægen blive ekspone-
ret for et meget bredt udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger. Lægen vil rotere mellem 4 af de fem 
nedennævnte afsnit de med 3 måneders interval. Eventuelt kan den uddannelsessøgende aftale et længere-
varende ophold på et afsnit mhp. afklaring af interesse/specialevalg. Dette aftales med hovedvejleder og den 
uddannelsesansvarlige overlæge ved udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan. Lægen vil have 
vagtfunktion samt dagfunktion (stuegang m.m.) i de enkelte afsnit, samt ambulatoriefunktion efter aftale (re-
servelæge ambulatorium). Efter kvalifikation indplaceres læger ansat i introduktionsstilling i Mellemvagt. For 
beskrivelse af denne funktion henvises til ”vagtinstruks”. 
 
Præsentation af uddannelsesstedet 
Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel – Hjørring 
 
Sygehus Vendsyssel dækker et optageområde på 188000 indbyggere i den nordlige del af Vendsyssel. Sy-
gehuset tilbyder et bredt udbud af undersøgelser samt behandlinger indenfor de fleste specialer og ledes af 
en tværfaglig sygehusledelse bestående af en Sygehusdirektør, en Cheflæge og en Chefsygeplejerske. 
Sygehus Vendsyssel har XX afdelinger som alle ledes af en afdelingsledelse bestående af en Ledende over-
læge og en Oversygeplejerske.  
 
Medicinsk Center er en stor, meget bred afdeling fordelt på to (tre) matrikler: Hjørring og Frederikshavn. Der 
er i Medicinsk Center følgende antal sengepladser: 
 

� Medicinsk Center – Hjørring, 100 sengepladser (uddannelsesfunktion) 
� Medicinsk Center – Frederikshavn, XX sengepladser (ingen uddannelsesfunktion) 
� Brønderslev afsnit, XX sengepladser (Neuro – rehabilitering) (ingen uddannelsesfunktion) 

Hjørring afsnittet, som alene har uddannelsesfunktion i det Medicinske Center, har fem sengeafsnit (202A, 
204A, 204B, 205A og 205B. Hjørring afsnit har med virkning fra d. 1.4.2008 akut sygehus funktion på lige fod 
med Sygehus Thy – Mors (Thisted) og Aalborg sygehus. Dette betyder, at alle patienter som indlægges via 
”112” samt alle patienter med akutte hjertesygdomme indlægges på Medicinsk Center – Hjørring. På Frede-
rikshavn afsnit modtages selekterede, visiterede patienter frem til kl. 22.00. Denne visitation varetages af 
læger på Hjørring afsnit. 
 De enkelte medicinske afsnit er bemandet med faste speciallæger (overlæger og afdelingslæge(r)) 
med en stab af fælles reservelæger under videreuddannelse. Reumatologisk afdeling (delafsnit i 205A) er en 
selvstændig fungerende enhed under Medicinsk Center, og har aktuelt egne reservelæger i tidsrummet kl. 
8.00 - 15.00. 
  
Centerledelse 
Centerledelse for Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel består af: Centerchef Stig Korsager, Vicecenter-
chef Bodil Sønderskov samt Ledende sekretær Anita Christensen. Der er ansat Specialeansvarlige overlæ-
ger indenfor specialerne: Kardiologi, Gastroenterologi/Hepatologi og Akut medicin. 
 
Lægestab 
Medicinsk Center – Hjørring er bemandet med 29 læger, heraf 10 overlæger (1 Centerchef + 9 sideordnede 
overlæger), 5 stillinger til hoveduddannelse i medicinsk speciale, 3 Introduktionsstillinger i medicin (2 stillin-
ger på 12 måneder samt 1 stilling på 6 måneder som kombineres med 6 måneders ansættelse på Reumato-
logisk afdeling). Herudover er der 6 basislægestillinger samt 4 såkaldte Blokstillinger til uddannelse i Almen 
medicin (Almen praksis). Sidstnævnte stillinger har en ansættelsesvarighed på 6 måneder. 
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Vagtfunktionen på afdelingen varetages af tre vagtlag (Basisvagt, Mellemvagt og Bagvagt). Den daglige 
arbejdstilrettelæggelse er beskrevet udførligt jf. ”Afdelingsinstruks”. Der er ved afdelingen ansat en Uddan-
nelsesansvarlig overlæge (Specialeansvarlig overlæge, Klinisk Lektor Kim Therkelsen), som bistås af 1-2 
Uddannelseskoordinerende Yngre læger. En af de ansatte uddannelseskoordinerende yngre læger har funk-
tion som skemalægger for Basis- og Mellemvagtslag. 
 
Afdelingens opbygning 
Medicinsk Center - Hjørring har aktuelt 100 senge fordelt på 5 sengeafsnit: 202A, 204A, 204B, 205A og 
205B. De enkelte afsnit ledes af en specialeansvarlig overlæge og er besat med overlæger med speciale i 
Intern medicin og det pågældende afsnits grenspeciale. De enkelte afsnit opfylder således Sundhedsstyrel-
sens krav til grenspecialefunktion og uddannelsesfunktion i de pågældende grenspecialer på hovedsygehus 
niveau. 
 

• 202A:Intern medicin og Kardiologi,  
• 204A:Intern medicin og Endokrinologi 
• 204B:Intern medicin og Lungemedicin 
• 205A:Intern medicin, Apopleksi samt Reumatologi 
• 205B:Intern medicin og Gastroenterologi/Hepatologi 
• B6 og B7 (Neuro – rehabilitering, beliggende på Brønderslev sygehus) 

 
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 fortro-
lighed med de patientkategorier og diagnosegrupper de ansættende afdelinger kan tilbyde. Introduktionsud-
dannelsen kan således gennemføres på såvel medicinske afdelinger med et bredt klientel som mere specia-
liserede enheder med akut funktion. Ansættelsesforløbet bør sikre, at introduktionslægen har været præsen-
teret 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 og elektive patienter, specialets instrumentelle procedurer etc., og ikke mindst del-
tagelse i det akutte arbejde. Vurdering af kompetencer foretages kontinuerligt gennem hele uddannelsesfor-
løbet. Kompetence defineres her som evnen til at løse professionens centrale opgaver med rutine, gennem 
velovervejet og anerkendt brug af viden, tekniske færdigheder, rationel klinik, kommunikation, værdigrundlag 
og personlige holdninger og refleksion i den daglige praksis. 
 
Introduktionsuddannelsen beskrives ved hjælp af:  
  
Målbeskrivelsen (se ovenfor), som angiver hvilke kompetencer, der skal være erhvervet efter endt introduk-
tionsuddannelse. Målbeskrivelsen beskriver for hver kompetence en række mål og tilhørende muligt anvend-
te evalueringsmetoder.  
 
Uddannelsesprogrammet, som beskriver indholdet i den enkelte introduktionsstilling mere detaljeret. Det 
præcise indhold afhænger af afdelingens patientgrundlag og organisation. Introduktionslægen introduceres 
til/oplæres i de procedurer som anvendes på den uddannelsesgivende afdeling. Karakteren af disse skal 
fremgå af uddannelsesprogrammet.  
 
Uddannelsesplanen, som er obligatorisk, skal forstås som en dynamisk individuel kontrakt/aftale mellem en 
yngre læge under uddannelse og en uddannelsesgivende afdeling. Den yngre læge aftaler med sin hoved-
vejleder, hvorledes de enkelte mål planlægges opnået. Dette afhænger af den enkelte læges forudsætninger 
samt den enkelte afdelings interne organisation og muligheder. Yderligere skal man i udarbejdelsen af den 
individuelle uddannelsesplan sikre, at der er en løbende justering samt løbende kompetencetilegnelse og -
evaluering. Den individuelle uddannelsesplan udfærdiges af den uddannelsessøgende læge (primære an-
svar) sammen med vejleder. Uddannelsesplan kontrasigneres efterfølgende af den uddannelsesansvarlige 
overlæge. 
  
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 
 
KOMPETENCEKRAV 
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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 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, stue-
gang og håndtering af ambulante/elektive patienter). Af hensyn til bevidstgørelsen om kompetencernes en-
kelte elementer er målenes fordeling på de 7 roller også anført. 

 
Obligatoriske kurser 
Målbeskrivelsen beskriver disse i detaljer.  HUSK hurtigst muligt tilmelding SAMT at meddele datoer til ske-
malægger. 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. 
 
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 videreuddannelsessekre-
tariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursus-
tidspunkter 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 kursustids-
punkter kan findes via selskabets hjemmeside: 
www.DSIM.dk 
 

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 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. Det er der-
for 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 planlægningen, 
se skema. Det er afdelingens ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og ram-
mer for denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddannel-
sesansvarlig overlæge). Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. 
Det er altid muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved introduktions-
samtale eller efterfølgende justeringssamtaler. 
 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. I dagtiden 
vil lægen blive superviseret af læger med et højere kompetenceniveau end den uddannelsessøgende. Den-
ne supervisor vil typisk være en speciallæge eller yngre læge under hoveduddannelse i et intern medicinsk 
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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 mulighed for vejled-
ning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være rig mulighed for vejledning ved udførelse af proce-
durer. I reservelægeambulatoriet vil der være speciallæge tilstede på afsnittet som kan vejlede. Der vil desu-
den 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, 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 på-
virkning 
Mavesmerter 
 

Væske-elektrolyt 
forstyrr. 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale pt.  
 

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

Kunne udføre 
prøvetagning 
ved A-punktur 

 Kendskab til proce-
dure, udført min 1 
nedlæggelse af 
Ventrikelsonde 

Kendskab til pro-
cedure, evt. udfø-
re: Lumbalpunktur 

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 

 
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 anven-
des. 
 

• 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 teamrelaterede 

og amb.ophold's fagfelter, samt områder der dækker de øvrige minimumskompetencer. Afd. har fle-
re 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 medicinske tidsskrifter samt 
subspecialerelevante tidsskrifter, aftales ved udfærdigelse af uddannelsesplan.  
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• 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 per-
sonlige uddannelsesplan. Heri opsamles også de forskellige patientforløb, der skal anvendes til eva-
lueringerne, med egne kommentarer til forløbet. 

Evalueringsstrategier 
Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål udarbejdet et evaluerings-
skema. 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 eva-
lueringen og udfylder det løbende. Hvis hele kompetencemålet hermed er godkendt skriver lægen også un-
der i logbogen. Hvis der kræves 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 evalue-
ring 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 demonstre-
re 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 af-
tale om tid til dette. Se kompetencekortet (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, foretages sammen med 

hovedvejleder. Har man f.eks. besluttet at fokusere på at lære noget om pneumoni, kan man en pe-
riode 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. læ-
gens 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 ud-
dannelsesansvarlig overlæge, der altid får kopi af resultatet. Der arbejdes mod en elektronisk gen-
nemførelse heraf. Indtil da a respondenter udleveres 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 kompe-

tencekortet 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 au-
dit.(Kompetence 11) 

 
• Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse til afdelings-

undervisning mandag eller torsdag. Opgaven består i en struktureret kort og fokuseret litteratursøg-
ning på basis af en konkret faglig klinisk problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvejleder 
tidligst muligt, så der er god til at lave den (Kompetence 5).  
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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 uddannel-
sesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge (Centerchef). Dette ansvar er dog i det daglige 
uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen (mere senior læge) samt alle de ældre kolle-
ger, der deltager i den daglige kliniske vejledning og evaluering, de kliniske vejledere. 
 
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges introduktionssamtale med hovedvej-
leder 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, evt. vur-
deret ved hjælp af materiale fra den uddannelsessøgendes portefølje fra den kliniske basisuddannelse. I 
forbindelse med introduktionssamtalen lægges en konkret individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de 
kompetencemål der er angivet i målbeskrivelsen, samt evt. andre mål lægen måtte have. Det planlagte for-
løb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes baggrund. Der aftales ønske til forløb på 
sengeafsnit, ambulatorier samt vagtopgaverne for det pågældende vagtlag gennemgås. Der lægges plan for 
kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, 
ca. hver 2. Måned. Efter hver samtale laves skriftligt referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark indsættes i 
uddannelsesmappen og sendes (YL) til uddannelsesansvarlige overlæge i kopi. (Slutsamtaleark kan efter-
følgende med fordel medbringes ved næste stillings introduktionssamtale.) Den yngre læge kan altid kontak-
te den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis der er problemer af uddannelsesmæssig karakter under an-
sættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at 
indgå i hovedvejledningen. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit lægen arbejder på i det daglige. Det er beskrevet ovenfor hvor-
dan der sikres god løbende supervision fra ældre kollegaer i sengeafsnit og ambulatorier samt af den løben-
de 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 kompeten-
cetilegnelse, 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 eva-
luering af kvalitet og form, så resultatet kan inddrages i afdelingens daglige organisation og drift, ligesom 
sygehuset herved har mulighed for at monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og sam-
let. 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 uddannelses-
mappen. Lægen anvender evaluering med sin kode, på www.evaluer.dk 
 
I Videreuddannelseregion Nord vil Regionale Råd for lægers videreuddannelse også lave årlig status over 
disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning for vurdering af afdelingens status som uddan-
nelsessted, og om denne skal ændres.  
 
Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannelse. Denne har ud-
gangspunkt 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: 
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Overlæge, Klinisk Lektor Kim Therkelsen 
Medicinsk Center - Hjørring, Sygehus Vendsyssel 
Adresse: Bispensgade 37, 9800 Hjørring 
Tlf.nr.: 9964 3128 
E-mail adresse: Kim.therkelsen@rn.dk 
Hjemmeside:  
 
Det regionale kontor for lægelig uddannelse: 
Fuldmægtig Jeannie Rumph 
Adresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg. 
Tlf.nr.: 8728 4824 
E-mail adresse: se link hjemmesiden 
Hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk
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MÅL 
sorteret efter de 3 overordnede kompetencer: vagtfunktion, stuegangsfunktion, ambulatorium eller anden 
elektiv funktion samt efter de 7 roller. 
 
Vagtfunktion 
 

Nr. Mål Roller Metoder til kompe-
tencevurdering. 

Godkendt 
Dato og sign. 

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

Medicinsk ekspert Strukturerede inter-
views, 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 observa-
tion 

 

3 Identificere faglige problemstillin-
ger som kræver fremlæggelse på 
konference 

Professionel, medi-
cinsk ekspert. 

360 graders evalue-
ring 

 

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

Kommunikator, 
samarbejder, medi-
cinsk ekspert, pro-
fessionel. 

360 graders evalue-
ring 
Godkendt LAS kur-
sus 
 

 

5 Identificere faglige problemstillin-
ger som kræver personlige studier 
(lærebøger, litteratursøgning, 
guidelines mv.) 

Professionel, medi-
cinsk ekspert, aka-
demiker 

Evidens Baseret 
Medicin opgave 

 

6 Professionelt vurdere egen kom-
petence og søge supervision ved 
behov  

Professionel, sam-
arbejder, 

360 graders evalue-
ring 
Godkendt LAS kur-
sus 
 

 

7 Løbende prioritere egne arbejds-
opgaver i samarbejde med hele 
vagtholdet 

Samarbejder, kom-
munikator, le-
der/administrator  

360 graders evalue-
ring 
Godkendt LAS kur-
sus 

 

8 Vejlede og supervisere yngre kol-
leger og eventuelle studerende 

Kommunikator, 
samarbejder, medi-
cinsk ekspert, le-
der/administrator 

360 graders evalue-
ring 
Godkendt vejleder-
kursus 
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Stuegangsfunktion 
 

Nr. Mål Roller Metoder til kompe-
tencevurdering. 

Godkendt 
Dato og sign. 

9 Gennemføre en stuegang og læg-
ge planer for udredning af den 
enkelte patient  

Medicinsk ekspert Struktureret observa-
tion og interview 
 

 

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

Medicinsk ekspert Strukturerede inter-
views, godkendte 
evalueringsskemaer 
og godkendte kurser  

 

10 Planlægge og prioritere arbejds-
opgaver under hensyntagen til 
den samlede arbejdsmængde i 
samarbejde med det øvrige per-
sonale. 

Professionel, samar-
bejder 

360 graders evalue-
ring 
Godkendt LAS kur-
sus 
 

 

3 Identificere faglige problemstillin-
ger som kræver fremlæggelse på 
konference 

Leder/administrator, 
professionel, samar-
bejder 

360 graders evalue-
ring 

 

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

Medicinsk ekspert Struktureret observa-
tion 

 

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

Kommunikator, sam-
arbejder, medicinsk 
ekspert 

360 graders evalue-
ring 

 

5 Identificere faglige problemstillin-
ger som kræver personlige studier 
(lærebøger, litteratursøgning, 
guidelines mv.) 

Professionel, akade-
miker 

EBM opgave  

8 Vejlede og supervisere yngre kol-
leger og eventuelle studerende 

Kommunikator, sam-
arbejder, medicinsk 
ekspert, le-
der/administrator 

360 graders evalue-
ring 
Godkendt vejleder-
kursus 
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Ambulatorium eller anden elektiv funktion 
 

Nr. Mål Roller Metoder til kompe-
tencevurdering. 

Godkendt 
Dato og sign. 

11 Lægge adækvat plan for patient, 
der sættes til ambulant kontrol.  
Formidle planen således at det er 
klart for patient, praktiserende læ-
ge og ambulatorielæge, hvad for-
mål og plan for det ambulante for-
løb er. 

Medicinsk ekspert Audit af journaler   

6 Professionelt vurdere egen kompe-
tence og søge supervision ved 
behov  

Professionel, sam-
arbejder, 

360 graders evalue-
ring 

 

2 Har kendskab til/mestrer nogle 
tekniske færdigheder/procedurer 
som nærmere beskrevet i uddan-
nelses-programmet 
 

Medicinsk ekspert Struktureret obser-
vation 

 

 
 
Når et mål  er anført under flere af de overordnede kompetencer (vagt, stuegang, ambulatorium) er det helt 
valgfrit hvor kompetencen erhverves og evalueres. 
 
 
LISTE OVER DE ALMINDELIGE SYGDOMSMANIFESTATIONER 
(evalueres under mål nr. 1)  
Åndenød 
Cerebral påvirkning 
Akut feber 
Brystsmerter 
Kredsløbspåvirkning 
Mavesmerter 
Væske- og elektrolytforstyrrelser 
Den terminale patient 
 
Der foreligger kompetence evalueringsskemaer til alle de ovennævnte tilstande på DSIM´s hjemmeside 
www.dsim.dk  
 
 
 
 
 


