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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. 
 

Uddannelsesforløbet 
Inden ansættelsen vil lægen modtage informationsmateriale med praktiske oplysninger 
om: 
- præsentation af sygehuset 
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- vagtinstruks 
- arbejdsplan 
- plan for introduktionsprogram, ca 1 uges varighed 
- oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder 
- udvalgte vejledninger. 
 
I forbindelse med introduktionen udleveres uddannelsesmappen, samt koder til adgang til 
bl.a metodebogen, EPJ, biblioteks adgang mm 
Uddannelsesmappen indeholder uddannelsens målbeskrivelse samt kompetenceskemaer, 
logbog og uddannelsesprogrammet, samt skemaer til vejledersamtaler og udfærdigelse af 
uddannelsesplan (inkl forskningsplan, karriereplan) mm. 
 
Introduktionsstillingen er klassificeret og varer 1 år. I løbet af dette år vil lægen blive 
eksponeret for et bredt udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger. Lægen vil være 
tilknyttet 2 grenspecialer med 6 måneder hvert sted. Der kan dog være behov for en 
anden sammensætning hvor der er behov for inddragelse af yderligere et eller to andre 
grenspecialer. Dette i tilfælde hvor den uddannelsessøgende YL har behov for en 
yderligere afklaring af fremtidig specialevalg. Dette aftales med hovedvejleder og 
uddannelsesansvarlig overlæge ved udarbejdelse af uddannelsesplanen. Lægen vil have 
vagtfunktion samt dagfunktion (stuegang mm) i det grenspeciale den 
uddannelsessøgende er tilknyttet, samt eventuelt ambulatoriefunktion efter aftale. 

 
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. 
 
Generelle kurser 
LAS-kursus 1: Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. 
Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding 
og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: 
www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Vejlederkursus (Pædagogik 2): Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig 
kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale 
sekretariats hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Specialespecifikt kursus 
Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk Selskab 
for Intern medicin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. 
Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via selskabets hjemmeside: 
www.DSIM.dk 
 
Beskrivelse af afdelingen 
Afdeling generelt, samarbejdspartnere. 
Afdelingen modtager akutte og elektive patienter til indlæggelse eller i ambulant funktion. 
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Afdelingen modtager ca. 9000 patienter årligt til indlæggelse årligt heraf er hovedparten 
akutte patienter. Der ar ambulant virksomhed indenfor endokrinologi, gastroenterologi, 
geriatri, lungemedicin og reumatologi og har årligt ca. 44.000 ambulante besøg. 
Afdelingen har ansat flere speciallæger i alle specialer. Der er hoveduddannelseslæger i 
med. gastroent.-hepatologi, lungemedicin, geriatri og almen medicin, samt flere 
introduktionsstillinger og klinisk basislægestillinger. 
 
Alle læger gennemgår fast introduktionprogram for hospitalet og afdelingen. Hospitalet har 
fælles generel introduktion, med tværfagligt hjertestopkursus, undervisning i EPJ og 
DRGkodning. Herefter introduceres lægen i afdelingen, hvor instrukser gennemgås, 
elektronisk biblioteket introduceres samt kontakt til bibliotikar i Viborg, EPJ, DRG og 
kvalitetssikring i afdelingen samt introduktion ved uddannelsesansvarlige overlæge. Der er 
desuden planlagt følgestuegang og følgevagt for alle. Alle nye deltager i 1-dags avanceret 
genoplivningsundervisning og teamtræning, med videogennemgang og debriefing. Den 
uddannelsessøgende og hovedvejleder har fælles ansvar for at første samtale med 
hovedvejleder ligger inde for den første måned. Ved interesse kan der være deltagelse af 
den uddannelsesansvarlige overlæge. 
 
Medicinsk afdeling har ud over stor intern medicinsk funktion også subspecialiseret 
funktion med sengeafsnit/ ambulant funktion i flg. specialer: 
 
Med. gastroenterologi og hepatologi 
Endokrinologi 
Kardiologi  
Lungemedicin  
Reumatologi 
Geriatri 
 
 
Der er en stor fælles akut modtageenhed (FAME), hvor alle akutte patienter vurderes og 
viderevisiteres, med udskrivning af ca. 60 % af patienterne til opfølgning ambulant ved et 
af afdelingens ambulatorier eller egen læge. Akutte kardiologiske patienter modtages efter 
visitation oftest direkte på kardiologisk afdeling. Patienter hvor der er mistanke om 
apoplexia cerebri modtages direkte på apoplexi afsnit. Der er en løbende udbygning i gang 
med fælles akutmodtageenhed (FAME) på hospitalet. FAME er under udvikling til et 
selvstændigt afsnit i hospitalet. 
Bevidstløse patienter modtages på hospitalet akutstue, og der modtages desuden 
uvisiterede patienter på den medicinske skadestue. 
Der er udadgående funktion i form af iltsygeplejersker og casemanager i lungeteamet 
samt udadgående funktion i hele det geriatriske team. 
 
Der er tæt samarbejde med de andre specialer på hospitalet som anæstesiologi, 
ortopædkirurgi med sårcenter, kirurgi, gynækologi, billeddiagnostisk afdeling og klinisk 
biokemisk afdeling. Der er stor afdeling for ergo- og fysioterapi og et velfungerende 
samarbejde med med denne faggruppe i de tværfaglige teams på afdelingerne. Der er et 
velfungerende samarbejde med nefrologiske speciallæger fra Århus, der er til stede på 
hospitalet 3 dage ugentligt på dialysesafsnittet. På tilsvarende vis er der et velfungerende 
uformelt samarbejde med de pædiatriske speciallæger fra Randers der ligeledes er til 
stede i huset 3 gange ugentligt. Endelig er der tilsyn på apoplexiafsnit af neurolog fra 
Århus 2 dage ugentlig. 
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Organisation af specialer og faglige funktioner 
Dagfunktion. 
Sengeafsnit: Lægen vil som anført være tilknyttet 2 forskellige grenspecialer, 6 måneder i 
hvert team. I dagfunktion vil der være stuegang, denne vil i langt de fleste tilfælde være 
forudgået af forstuegang/tværfaglig teamkonference med tilstedevær af overlæge eller 
anden senior læge. Ved denne fælleskonference vil patienterne blive fordelt og 
gennemgået og de øvrige opgaver fordelt.  
Der vil herudover være diverse opgaver i teamet med nye patienter, procedurer og 
samtaler. Der vil desuden være administrative opgaver fast i teamet, opfølgning på 
prøvesvar fra udskrevne patienter mm.  
Ambulatorier: Som anført vil lægen i henhold til uddannelsesplanen kunne deltage i 
ambulatoriefunktioner i flere teams. Dette er dog afhængigt af fysiske rammer, den 
enkeltes planer for karrierevalg og kompetenceniveau. 
I ambulatoriet ses patienter til forundersøgelse, visiteret af specialets overlæger. Der 
lægges plan for videre udredning i samarbejde med disse. Lægen vil evt. have mulighed 
for at have patientkonsultationer med kroniske patienter med lettere sygdom.  
 
Vagtfunktion 
Lægen vil hovedsageligt arbejde som mellemvagt i 2 skiftet vagt, afhængigt af den 
enkeltes kompetenceniveau ved start. Der er i afdelingen etableret et vagtteam, med 
udgangspunkt i det akutte modtageafsnit, hvor der løbende arbejdes med udvikling af 
FAME. Der vil i modtageafsnittet være 2 speciallæger tilstede på hverdage heraf en kl. 8-
16 og en kl. 8-20.  
På medicinsk afdeling består vagtholdet i aktuelt af 2 forvagter i dagtiden på hverdage og 
1 i weekenden, 1 forvagt i aftennattevagt, 1 mellemvagt i tilstede hele døgnet alle dage og 
1 bagvagt med tilstedevær efterfulgt af rådighedsvagt. På lørdage er der stuegang af en 
speciallæge på den medicinske afdeling. 
Patienterne modtages af vagtholdet, primært forvagt og mellemvagt, der lægger plan og 
følger op, superviseret af ældre læger. Bagvagten er ansvarlig for at vagtteamet fungerer, 
at opgaver er fordelt og at der opfølges prioriteret på opgaverne. Skal desuden sammen 
med de fastansatte speciallæger evaluere deres vagtkompetencer.  
Der vil desuden være funktion i medicinsk skadestue for mellemvagten. Bagvagten er i 
vagttiden hovedansvarlig for afdelingens patienter, der er indlagt på intensivafdeling og 
observationsafsnit.  
 
Konferencer, undervisning, kurser 
Faglige konferencer 
Morgenkonference medicinsk afdeling: Hver morgen afholdes kl 8 samlet 
morgenkonference, ca 10 minutter, med alle tilstedeværende læger, hvor foregående 
vagtperiodes hændelser kan fremlægges og diskuteres, evt problemer fremlægges til 
løsning ved konference og de 1-2 mest spændende/krævende sygehistorier fremlægges til 
diskussion. 
 
Tavlemøde/morgenmøde i sengeafsnittene: Organisationen i de forskellige teams 
varierer lidt. I flere teams startes dagfunktionen med ca. 30 minutters tværfaglig 
konference om afsnittets patienter, og her fordeles de daglige opgaver, der måtte være ud 
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over stuegang. Stuegangsgående læger deltager altid, og der vil altid være en speciallæge 
tilstede. Herudover deltager en eller flere af teamets øvrige læger efter aftale og mulighed. 
 
Tavlemøde/morgenmøde i FAME: Dagfunktionen på modtageafsnittet starter med fælles 
møde, hvor patienterne gennemgås, der lægges foreløbig plan for visitering, 
gennemgange og andre lægelige opgaver organiseres mellem tilstedeværende 
personaler. Der er her god mulighed for læring og supervision. 
Røntgenkonference: Gennemføres morgen på hverdage kl. 9 (torsdag kl.10), med 
deltagelse af 8-20 vagten sammen med de af de yngre læger der har tid.  
Vagtkonference medicinsk afdeling: Alle dage kl. 16 afholdes i akutte modtageafsnit 
konference med afgående og tilgående lægevagtteam samt speciallægen med 8-20 vagt 
med henblik på  debriefing og supervision samt opgavefordeling af vagtopgaver. Her er 
stor mulighed for supervision og feedback, samt aftale om læringsmuligheder og 
evaluering i løbet af vagten. 
 
Middagskonference kl. 12.45: For at sikre krydspunkt for lægerne med dagfunktion i 
sengeafsnittene, hvor evt. problemer kan løses samlet og opståede problemer kan 
diskuteres, mødes lægerne fra de forskellige afsnit med vagtholdet. 
 
Undervisning: 
Der afholdes fast morgenundervisning onsdag, torsdag og fredag af forskellig 
karakter: 
Ca 20 minutter, hvor hvert specialeteam på skift er ansvarlig for 1 uge, hvor teamets yngre 
læger superviseret af teamets overlæger fremlægger case, revideret instruks, EBM-
opgave, artikel eller lignenede for alle tilstedeværende læger, med mulighed for 
diskussion. Der er fast kort skemalagt feedback fra vejleder efterflg. 
 
Onsdag: Ca. 10 min. Tavlemøde. Hensigten er et tværfagligt forum til hurtig løsning af 
problemer med primært logistisk karakter. Der er i et sådant forum også læring i ledelse og 
organisering da de uddannelsessøgende læger også får pålagt/påtager sig opgaver. 
 
Torsdag: Ca. 45 minutter. 1 torsdag i hver måned er der i stedet et lægemøde med 
deltagelse af afdelingens læger. Den sidste torsdag i måneden forgår undervisningen til 
staffmeeting fælles for hele hospitalet. De øvrige torsdage underviser Yngre og ældre 
læger. Det kan være fremlæggelse af cases, reviderede instrukser, EBM-opgave, referat 
fra videnskabelige møder eller lignende. Der vil også ind imellem komme underviserer fra 
andre steder. 
 
Fredag: Ca. 20 minutter, undervisning umiddelbart efter konference. Varetages af både 
yngre og ældre læger. Det kan være fremlæggelse af cases, reviderede instrukser, EBM-
opgave, referat fra videnskabelige møder eller lignende. 
 
Herudover vil der være individuel mulighed for at søge økonomisk tilskud til deltagelse i 
eksterne kurser og kongresser, via ansøgning til ledende overlæge, på skema i afdelingen. 
 
Forskning 
De fleste overlæger i afdelingen har en forskningsmæssig baggrund og er enten aktive 
eller har tæt kontakt til forskningsmiljøer. Der er i afdelingen stor vilje til at hjælpe med 
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enten at opstarte ny forskning eller få yngre læger der ønsker det, med i 
forskningsprojekter. 

 
Kompetenceudvikling 
Supervision og vejledning 
Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor 
fællesmedicinske og endokrinologiske 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 ambulatorierne vil der være speciallæge tilstede der kan vejlede. I mange ambulatorier, 
vil der være tid til fælleskonference med speciallæge om morgenen, hvor dagens patienter 
kan gennemgås, og evt møde igen sidst på dagen. Der vil desuden være løbende 
mulighed for vejledning og supervision, samt løbende evalueringer.  
Vedr uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den 
uddannelsesansvarlige overlæge gennemgå de beskrevne uddannelsesplaner og 
justeringer heraf, og give feedback på 360 graders evalueringer. 

 
Lægen vil evt få vejlederfunktion for læge i klinisk basisuddannelse.   

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

Akut feber 
Brystsmerter 
Åndenød 

 

Cerebral 
påvirkning 
Mavesmerter 

 

Væske-
elektrolytforstyrr. 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale pt.  
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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 
360oevaluering 

  X(mdr 8-10)  

Komp. 5: EBMopgave  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 

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

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

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

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

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

 
Evalueringsstrategier 
Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål 
udarbejdet et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne findes i uddannelsesmappen og 
kan sammen med vejledning i brugen heraf også findes i målbeskrivelsen og på DSIM´s 
hjemmeside (http://www.dsim.dk/ ).  
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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 kræves flere evalueringer inden 
endelig godkendelse sættes det underskrevne skema i mappen. Den læge, der giver den 
sidste godkendelse skriver også under i lobogen. 
 

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

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

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

 
• Læringsdagbog. Læringsdagbogen er også til læring, men bruges også som led i 

evaluering, som anført ovenfor.  
• Gennemgang af portefølje. Er en del af de løbende justeringssamtaler, foretages 

sammen med hovedvejleder. Har man f.eks. besluttet at fokusere på at lære noget 
om pneumoni, kan man en periode samle cases, litteraturreferencer, røntgen 
beskrivelser, personlige refleksioner og lignende. En sådan samling kan også 
danne udgangspunkt for evaluering ved et struktureret interview.  Den kan i denne 
forbindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en medicinsk 
ekspertkompetence samtidig demonstrere lægens evne, til at vurdere sin egen 
kunnen og behov for yderligere læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som 
professionel. 

 
• 360-graders evaluering: skemaer til udlevering og følgebrev findes, skal uddeles 

af YL til 10-15 personer, afleveres til den uddannelsesansvarlige overlæge, der 
modtager svar og giver feedback. Der arbejdes mod en elektronisk gennemførelse 
heraf.(Kompetencerne 3,4,6,7,8,10) 

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

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

 
• Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig 

fremlæggelse til afdelingsundervisning mandag eller torsdag. Opgaven består i en 
struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret faglig klinisk 
problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvejleder tidligst muligt, så der er 
god tid til at lave den (Kompetence 5).  
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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 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 tilstræbes fastlægges 
introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. 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 i de forskellige teams, sengeafsnit, ambulatorier 
samt vagtopgaver. Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og 
forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca. hver 2. måned 
samt minimum ved afslutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale bør der 
laves skriftligt referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark indsættes i uddannelsesmappen 
og sendes (YL) til uddannelsesansvarlige overlæge i kopi.  
Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge hvis der er 
problemer af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene 
via hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå i 
hovedvejledningen. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/teams lægen arbejder på i det daglige. Det er 
beskrevet ovenfor hvordan det enkelte teams 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 
Uddannelsen evalueres den sidste måned af ansættelsen. Denne evaluering gennemgås 
ved afslutningssamtalen med vejleder og kopi lægges til uddannelsesansvarlige overlæge. 
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Der er vejledning vedr. denne elektroniske evaluering i uddannelsesmappen. 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 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 enklete afdelinger kan ses: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da. 
 

Kontaktadresser under hovedforløbet 
Uddannelsesansvarlig overlæge: 
Overlæge, ph.d Marianne Kleis Møller 
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens 
Adresse: Sundvej 30, 8700 Horsens 
Tlf.nr.: 79274171 
E-mail adresse: kleis@horsens.rm.dk 
 
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 


