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1.  REGIONSHOSPITALET RANDERS 
 
Regionshospitalet Randers hører under Region Midtjylland og dækker optageområderne 
Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov- og Randers Kommuner. 
Regionshospitalet tilbyder et bredt udbud af behandlinger og undersøgelser inden for de 
fleste specialer og ledes af en tværfaglig hospitalsledelse bestående af en 
hospitalsdirektør, en cheflæge og en chefsygeplejerske. Hospitalet har 15 afdelinger med 
hver sin afdelingsledelse, der typisk består af en ledende overlæge og en 
oversygeplejerske. Disse er: 
 Administration 
 Anæstesiologisk Afdeling 
 Billeddiagnostisk Afdeling  
 Børneafdelingen  
 Ergo- og fysioterapien  
 Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling  
 Jysk Sexologisk klinik  
 Klinisk Biokemisk Afdeling  
 Klinisk Fysiologisk Afdeling  
 Medicinsk Afdeling 
 Organkirurgisk Afdeling  
 Ortopædkirurgisk Afdeling  
 Patienthotellet  
 Patientkøkken / Kliniske diætister  
 Patologisk Institut  
 Teknisk Afdeling  
 Urologisk Afdeling 
 Øjenklinikken  
 Øre-, næse- og halsklinik 
 
I alt ca. 1800 ansatte og 385 sengepladser. Organisationsdiagram og kort over hospitalet 
er vedlagt som bilag.  
 
Hospitalets seneste indberetning af aktivitets- og produktivitetsniveauet fremgår af tabel 
nedenfor: 
 
Udviklingen i aktiviteten 2004 2005 2006 
Udskrivninger 29.102 29.263 30.053 
Ambulante besøg 119.611   120.704   126.862
Dagkirurgiske besøg 4.981 5.524 7.169 
Operationer, incl. Endoskopier       31.738 32.347 32.795 
 

Udvikling i produktiviteten 2004 2005 2006 
Aktivitetsværdien (DRG + DAGS)    907.868  930.122  967.602
Regnskabsresultat 724.815 745.900  775.263
Produktivitet 1,25 1,25 1,25 

Regionshospitalet Grenaa hører organisatorisk under Regionshospitalet Randers, hvor 
fælles hospitalsledelsen er placeret. Det daværende Grenaa sygehus og Randers 
Centralsygehus fusionerede 1. november 2003 til ét hospital. 
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 Fusionen medførte en lang række organisatoriske omlægninger på det 
daværende Grenaa sygehus. Flere funktioner blev nedlagt eller samlet i Randers, mens 
andre funktioner er fastholdt. 
 
Regionshospitalet Grenaa består i dag således af en ambulant medicinsk og kirurgisk 
funktion, der dækker lokalområdet omkring Grenaa. Der er et døgnbemandet 
sengeafsnit, jordemoderkonsultation, røntgenafsnit, laboratorium, blodbank og skadestue 
til akut modtagelse i dagtimerne. 

1.1. Generelt introduktionsforløb, Regionshospitalet Randers. 
Den første hverdag i hver måned afholdes introduktion for nyansatte, hvor der 
gennemføres en generel introduktion til Hospitalet. 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, 
Hospitalets IT-systemer og håndtering af brand. Der bliver udsendt særskilt information om 
det generelle introduktionsforløb til Hospitalet. 
 
1.2. Politikker og værdier på Regionshospitalet Randers. 
Der er fastsat og udarbejdet en række lokale politikker på Regionshospitalet Randers. 
Disse tager alle udgangspunkt i hospitalets værdier, som er: 
 Respekt; Vi har klare forventninger til hinanden, vi værdsætter alles bidrag til 

helheden, vi har behov for alles bidrag, vi anerkender forskellighed med hensyn til 
faglighed og holdninger 

 Dialog; Vi sikrer relevant deltagelse, vi giver mulighed for inddragelse i og indflydelse 
på beslutningerne. 

 Udviklingsvilje; Vi sørger for vedvarende udvikling/vi udvikler os vedvarende, vi søger 
balance mellem drift og udvikling, alle har mulighed for at deltage i udviklingsopgaver. 

 Engagement; Vi inspirerer og motiverer hinanden, vi har brug for kreativitet og 
nytænkning, mening med tingene motiverer. 

 Åbenhed; Vi har gennemskuelige beslutningsprocesser, alle har nem adgang til 
relevant information, alle bidrager til rettidig information. 

 Troværdighed; Der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør, vi holder hvad 
vi lover, vi kan stole på hinanden. 

 Dristighed; Vi er risikovillige og alle tager ansvar, vi læres af vores fejl, vi ser 
muligheder, vi handler. 

 
En af de politikker der kort skal nævnes her, er politikken for kompetenceudvikling idet 
hospitalet ligger vægt på vedvarende faglig og personlig udvikling. I denne fremgår, at. ”vi 
prioriterer uddannelse, læring og udvikling højt på et hospital, der udvikler sig løbende. Vi 
realiserer sygehusets og afdelingernes mål gennem planlagt kompetenceudvikling. 
Kompetenceudvikling og læring foregår overalt – både monofagligt og tværfagligt gennem 
daglig praksis og planlagte uddannelsesaktiviteter. Det er nødvendigt, for at alle ansatte 
kompetent kan møde faglige og personlige udfordringer. Ansvaret for dette påhviler både 
ledere og medarbejdere.” 
 
Hospitalets politikker er samlet i folderen ”Personalepolitik for Regionshospitalet Randers” 
og vil blive gennemgået under opholdet på hospitalet. 
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2.  INTRODUKTIONSUDDANNELSEN  
 
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 initiale 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.  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 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. 
 
 

 
 

 
2.2.1  FORMÅL 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:  

o modtage, udrede og behandle patienter med akutte medicinske 
problemstillinger 
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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 

 
 
2.2.2  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 fortrolighed 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, kommunikation, 
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 introduktionsuddannelse. Målbeskrivelsen beskriver for hver kompetence en 
række mål og tilhørende 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 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 udarbej-
delsen af den individuelle uddannelsesplan sikre, at der er en løbende 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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3.   PRÆSENTATION AF MEDICINSK AFDELING M 
 
Medicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers hører til landets største med 187 senge 
– inklusiv 16 dialysesenge der hører under nefrologisk afdeling, Skejby Sygehus.  
Afdelingen modtager uselekterede patienter indenfor de intern medicinske specialer fra det 
tidligere Århus Amts nordlige region og Djursland med et optageområde på ca. 230.000 
personer. 
Der er omkring 11 700 indlæggelser om året og 37 000 patienter gennem ambulatorier og 
daghospitaler.  
 
Indtil 1-9-07 var afdelingen opdelt i to selvstændige afdelinger (M1 og M2). Afdelingen er 
nu opdelt i følgende afsnit:  

 Akut modtageafsnit med kardiologisk sektion hvor hovedparten af de medicinske 
patienter indlægges igennem (AB4). 

 Reumatologi og Hæmatologi (CD5). 
 Lungemedicin og Allergologi (C8). 
 Endokrinologi (C9). 
 Gastroenterologi og Hepatologi (D9). 
 Geriatri og Apopleksi (APO).  

Der arbejdes på at udbygge Geriatri og oprette infektionsmedicinsk afsnit. 
Hvert af de medicinske grenspecialer har tilknyttet ambulatorium og daghospital. Inden for 
de ovenstående grenspecialer er der mindst ansat en grenspecialiseret speciallæge. Hvert 
sengeafsnit er bemandet med team bestående af overlæger, eventuelt afdelingslæger, 
læger i hoveduddannelsesforløb og reservelæger. Antallet af læger i det enkelte team 
fastlægges ud fra det relative antal lægelige funktioner på det enkelte afsnit. 
Teamtilknytningen er for især yngre læger ikke rigid. 
 
Der er ansat ca. 63 læger i afdelingen – 22 overlæger, 1 afdelingslæge og ~40 yngre 
læger. 
 
Afdelingen deltager i den kliniske del af studenterundervisningen ved Århus Universitet. 
Der er tilknyttet 4 kliniske lektorer. 
 
Der er uddannelsesstillinger i basisuddannelsen, introduktionsstillinger i intern medicin og 
hoveduddannelsesforløb i almen medicin samt følgende intern medicinske specialer: 
kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, reumatologi, infektionsmedicin 
og geriatri. 
 
Indplacering i vagtstrukturen (for-, mellem- eller bagvagt) afhænger af erhvervede 
kompetencer.  
Læger i introduktionsstilling indgår primært i for/mellemvagt. Det tilstræbes, at 
introduktionslægen gradvis og superviseret får udvidet ansvar i relation til stuegang, 
ambulatorium og gennemgange af akutte patienter på det akutte modtageafsnit. Lægen 
kan i sidste del af forløbet eventuelt introduceres til bagvagtsfunktion. 
 
Afdelingsledelse: 
Ledende overlæge Jens Oluf Pedersen 
Oversygeplejerske Inger Marie Jaillet 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge: 
Terje Erdal Knudsen terjknud@rm.dk 
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3.1  INTRODUKTION 
Inden ansættelse udsendes uddannelsesprogram, rulleskema, konferenceplan, 
undervisningsprogram, den lille akutte instruks, vagt- og arbejdsplan. 
 
Den nyansatte møder kl. 8.30 (torsdage kl. 8.00) ved konferencelokalet, hvor han/hun 
modtages af den uddannelsesansvarlige eller ledende overlæge. Den nye læge 
præsenterer sig kort på morgenkonferencen. 
 
Der er en fælles sygehusintroduktion på 2½ dag. Indbydelse til denne udsendes af 
sygehusledelsen.  
Introduktion til afdelingen inkluderer: 

 Introduktion og rundvisning ved uddannelsesansvarlig overlæge. 
 Orientering om skadestuen ved sygeplejerske i skadestuen. 
 Orientering om akut modtage afsnit AB4 ved sygeplejerske i afsnittet. 
 Hjertestopundervisning ved kardiolog. 
 Råd om gode journalnotater ved sekretær og overlæge. 
 Følgevagter – inden selvstændig vagt deltages i 1-2 dagvagter og 1 aftenvagt. 

Nærmere program udleveres første dag. 
 
Foruden en hovedvejleder tildeles den uddannelsessøgende en fadder. Fadderen er en 
læge fra eget vagtlag. Det er fadderens opgave, foruden vejlederen, at hjælpe den 
nyansatte til rette i den første tid med praktiske råd og vejledning. Endvidere skabe de 
nødvendige kontakter med medarbejdere indenfor og udenfor afdelingen, som den nye 
skal samarbejde med. Fadderen hjælper med, at den nyansatte bliver fortrolig med såvel 
formelle som uformelle kutymer på afdelingen. 
 
Introduktionssamtale med vejleder skal som hovedregel afholdes indenfor 2 uger. Ved 
introduktionssamtalen skal individuel uddannelsesplan udfærdiges.  
 
 
3.2  ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 
Hvert sengeafsnit er bemandet med et team bestående af overlæger, afdelingslæger og 
yngre læger med forskelligt kompetenceniveau – herunder basislæger. Antallet af læger i 
det enkelte team fastlægges ud fra det relative antal lægelige funktioner på det enkelte 
afsnit. 
 
Det enkelte team varetager følgende funktioner: 
Stuegang på sengeafdeling (alle). 
Stuegang/samtaler med dagpatienter (primært speciallæger og erfarne yngre læger). 
Stuegang på patienter på akut modtageafsnit (primært speciallæger og erfarne yngre 
læger). 
Supervision af stuegang på intensivafdeling (speciallæger). 
Journalskrivning på elektive patienter til afsnittet (alle). 
Teamkonference (alle, også de læger fra teamet, der arbejder i daghospital og 
ambulatorium). 
Ambulatorium indenfor afdelingens specialer (primært speciallæger og erfarne yngre 
læger). 
Skopifunktion (gastroenterologer og lungemedicinere). 
Hjerteklinik (yngre læger og speciallæger). 
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Introduktionslægen tilknyttes et afsnit, hvor det tilstræbes, at vedkommende har 
dagfunktion, men denne tilknytning kan fraviges af hensyn til arbejdsplanlægningen. 
Afsnitsspeciale og skift mellem forskellige afsnit planlægges i samråd med den 
uddannelsessøgende. 
 
Stuelæge/undersøgelseslæge funktion: 
Hjælper med at skrive journaler på elektive patienter. I undersøgelsesambulatoriet 
foretages elektive lumbalpunkturer og knoglemarvsundersøgelser. I hjerteklinikken 
arbejds-EKG’er og elektive DC-konverteringer. 
 
En stor del af arbejdet består af vagt. Vagtteamet består af 4 forvagter/mellemvagt, 2 
bagvagter i tilstedeværelsesvagt og overlæger i beredskabsvagt. Vagtstrukturen evalueres 
og tilpasses løbende. Afdelingen modtager alle medicinske sygdomme. Vagtarbejdet 
indeholder derfor et betydeligt uddannelsesmæssigt potentiale. Det tilstræbes, at 
vagtholdet dimensioneres efter, at der i vagten er tid til refleksion, konferering og feedback 
fra mere erfarne kollegaer.  
Der afholdes vagtkonference med afgående og tilgående vagthold samt overlæge. 
 
Foruden læring ved deltagelse i de forskellige team-, vagt- og specialekonferencer (se 
konferenceplan) afholdes løbende undervisning i akutte medicinske tilstande og hver 
torsdag kl. 8-9 undervisning for alle afdelingens læger – fortrinsvis i medicinske emner. 
Undtagen den 1. torsdag i måneden hvor der afholdes lægemøde styret af yngre lægers 
tillidsrepræsentant eller uddannelseskoordinerende yngre læge. 
 
Introduktionslægen trænes i kommunikation blandt andet ved fremlæggelse af patienter 
til konference, samtaler med patienter og pårørende samt funktion som fadder.  
 
Sundhedsfremmer ved samtaler med de mange medicinske patienter der har 
livsstilsrelaterede lidelser. 
 
Samarbejder ved deltagelse i teamarbejde, struktureret vagtoverlevering og samarbejde 
med øvrigt sundhedspersonale. Endvidere ved udarbejdelse af genoptræningsplaner. 
 
Professionel ved at lære sine begrænsninger, erkende og reflektere over egen viden 
samt præstere høj kvalitet i patientbehandlingen. 
 
Leder/Administrator ved at indgå i behandlingsteams i forbindelse med vagt og 
stuegang. Det forventes, man tager aktivt del i vagt- og arbejdstilrettelæggelsen i 
samarbejde med de læger, der udarbejder planerne. Der er gode muligheder for at få 
funktioner indenfor vagtplanlægning, skemalægning og uddannelseskoordinerende yngre 
læge. Indblik i og deltagelse i kvalitetssikring – herunder NIP databaser. 
 
Akademiker ved at udvide sin teoretiske viden ved læsning i lærebøger og tidsskrifter 
samt undervisning af kollegaer i forbindelse med eftermiddagskonferencerne. Den 
uddannelseskoordinerende yngre læge skemalægger og uddelegerer dette. Ved 
revidering eller udarbejdelse af nye afdelingsinstrukser uddelegeres dette til yngre læger i 
samarbejde med en speciallæge. 
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4.   LÆRINGSSTRATEGI  
 
4.1  VEJLEDERFUNKTION 
For hver læge i klassificeret stilling udpeges en klinisk vejleder (hovedvejleder). Vejlederen 
skal være ansat i en højere stillingskategori. Det er den kliniske vejleders ansvar at 
præsentere sig og byde velkommen til den uddannelsessøgende snarest efter 
tiltrædelsen, herunder sikre at den uddannelsessøgende gennemfører afdelingens og 
hospitalets introduktionsprogram. Derudover skal den kliniske vejleder: 
 Afholde introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler med den 

uddannelsessøgende.  
 Afholde introduktionssamtale indenfor de 2 første uger af ansættelsen. 
 I forbindelse med introduktionssamtalen, og sammen med den uddannelsessøgende, 

udarbejde den individuelle uddannelsesplan for ansættelsesperioden og sikre, at 
denne gennemføres.  

 Supervisere eller anvise supervision af den uddannelsessøgende læges 
uddannelsesforløb, og inspirere den uddannelsessøgende til relevante kurser og 
videnskabelige aktiviteter.  

 Sammen med den uddannelsessøgende sikre at de i målbeskrivelsen anførte 
kompetencer opnås og godkende disse. 

 
Til brug og hjælp til introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler er skemaer 
vedlagt som bilag. 
 
 
 
4.2  KOMPETENCEKRAV OG UDVIKLING 
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, 
stuegang og håndtering af ambulante/elektive patienter). Af hensyn til bevidstgørelsen om 
kompetencernes enkelte elementer er målenes fordeling på de 7 roller også anført. 
 
Introduktionslægen og dennes hovedvejleder udarbejder i fællesskab en individuel 
uddannelsesplan. 
Uddannelsesplanen skal sikre, at der er en løbende kompetencetilegnelse og evaluering, 
således at tilegnelsen af kompetencer er jævnt fordelt over hele den 1-årige ansættelse i 
introduktionsstilling. Vejleder og introduktionslæge mødes med jævne mellemrum typisk 
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hver 3. måned for at justere uddannelsesplanen. Den læge der er vejleder og således 
også den kollega, der kan foretage en kompetenceevaluering, skal være læge på et højere 
uddannelsestrin, det vil sige en læge i uddannelsesstilling til Hoveduddannelse eller en 
speciallæge. Der kan i enhver afdeling være mange vejledere, men kun en af dem vil være 
den ansvarlige hovedvejleder, med hvem der skal gennemføres regelmæssige 
vejledersamtaler. Alle vejledere er imidlertid i stand til at foretage vejledning og 
kompetenceevaluering i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver. 
 
Forslag til kompetenceudvikling  

 
 
 
 
5.   LÆRINGSMETODER   
 
For at opnå en given kompetence kan anvendes 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. 

Planlæg og gerne 
tilmeld 
kursusdeltagelse. 

Evaluering og godkendelse af de 8 
sygdomsmanifestationer. 

Evaluering og godkendelse 
af EBM-opgave 
(konferenceundervisning). 

Stuegangs observation 

3600 
evaluering 

Tid:     3 md.                       6 md.                   9 md. 
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 Afdelingsundervisning er internt organiseret undervisning. Den der underviser er 
oftest den der lærer mest. 

 Deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter  
 Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, 

undervisningsmateriale mm 
 Selvstudium  
 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. 

 
 
5.1  OBLIGATORISKE KURSER 
LAS-kursus: 
Under introduktionsuddannelsen afholdes det første af 3 moduler i ”Kursus i ledelse, 
administration og samarbejde”. Modulerne betegnes LAS I, II og III, hvor LAS II og III er 
placeret under hoveduddannelsen. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde 
sig LAS kurserne. LAS I arrangeres lokalt af de 3 uddannelsesregioner og omfatter 2 
kursusdage. 
http://www.rm.dk/om regionen/organisation/hr/udvikling og arbejdsmiljø/efter- og 
videreuddannelse/den lægelige videreuddannelse   
 
Vejlederkursus (Pædagogik 2): 

 At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og 
supervisere andre 

 At styrke deltagernes viden om og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - 
herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov 

 At bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og 
hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en 
afdeling 

 At styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og 
funktion - herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering 

2 dage internat 
www.suvi.rn.dk 
 
Endvidere henvises til: www.videreuddannelsen-nord.dk og Sundhedsstyrelsen 
www.sst.dk  
 
Det i målbeskrivelsen anførte specialespecifikke kursus i Den komplekse intern 
medicinske patient ikke udbudt ved udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet. Orientering 
på ovenstående hjemmesider anbefales. 
 
5.2  ADGANG TIL LITTERATUR M.V. 
Regionshospitalet Randers er tilmeldt www.uptodate-online.com. Dette er en omfattende 
opdateret amerikansk lærebog, der efterhånden omfatter flere specialer. 
Ydermere er hospitalets sundhedsfaglige bibliotek bemandet med to bibliotekarer, der er 
behjælpelige med litteratursøgning og rekvirering af artikler. Via det sundhedsfaglige 
biblioteks hjemmeside er der også adgang til Regionens elektroniske tidsskrifts 
abonnementer. 
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6.   EVALUERING 
 
6.1  PRINCIPPER OG METODER FOR EVALUERING 
I målbeskrivelsen er fastlagt, hvorledes målene skal evalueres. Dette er fastlagt detaljeret 
og konkret, idet der for hvert mål er udarbejdet et evalueringsskema. 
Evalueringsskemaerne og vejledning i brugen heraf kan findes på DSIM´s hjemmeside 
(http://www.dsim.dk/ ).  
 
6.1.1 Struktureret observation i klinikken.  
Denne metode sikrer, at lægen agerer på passende niveau indenfor aspekterne af "de 7 
roller" i forhold til patienten og den kliniske problemstilling. Den evaluerende speciallæge 
observerer, hvordan den yngre læge agerer i en vanlig klinisk situation. Observationen 
tager udgangspunkt i de minimumskompetencer, der er angivet i målbeskrivelsens 
evalueringsskemaer. 
For at den aktuelle observation kan godkendes, skal alle punkter på checklisten hver især 
være evalueret på eller over forventet niveau. Hvis kompetencen godkendes, attesterer 
vejleder med underskrift på evalueringsskema samt med underskrift i logbog.  
 
6.1.2  Struktureret interview. 
Det strukturerede interview er en samtale mellem den yngre og en vejleder. Samtalen 
gennemføres typisk på baggrund af optegnelser i læringsdagbog (skema findes sammen 
med øvrige evalueringsskemaer og hjælpeskemaer i slutningen af dette dokument), hvor 
den yngre læge har samlet et antal cases. For et enkelt af målene (mål nr. 9, stuegang) 
indgår som baggrund for det strukturerede interview også en struktureret observation. 
Evalueringsskemaet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i samtalens løb 
berører væsentlige aspekter af kompetencen. Ud fra samtalen vurderer vejleder om 
kompetencen kan godkendes. Hvis kompetencen godkendes, attesterer vejleder med 
underskrift på evalueringsskema samt med underskrift i logbog.  
 
6.1.3  Læringsdagbog. 
Erhvervelse af viden og kunnen fremmes, når man gør sig processen bevidst. 
Læringsdagbogen er således primært – som navnet siger – et instrument der kan 
anvendes til læring. I denne målbeskrivelse er læringsdagbog dog også anvendt som led i 
evaluering. I forbindelse med de strukturerede interviews, som anvendes til evaluering 
forudsættes nemlig, at den yngre læge medbringer en optegnelse over nogle cases. Der 
er udarbejdet et skema hertil. 
 
6.1.4  Gennemgang af portefølje. 
Portefølje er den danske betegnelse for det, der i engelsksproget litteratur om uddannelse 
hedder ”portfolio”. Sprogligt betyder det en ”mappe man bærer med sig”. I en sådan 
mappe kan man samle materiale, som anvendes i læringsprocessen. 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 danne udgangspunkt for en struktureret vejledersamtale.  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. 
 
6.1.5 360-graders evaluering. 
Der er udarbejdet et skema til 360 graders evaluering. Skemaet indeholder spørgsmål 
vedrørende lægens adfærd på en række områder, som bedst kan bedømmes af et bredt 
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udsnit af lægens samarbejdspartnere. Lægen deler skemaet ud til 7-15 af sine 
samarbejdspartnere. Den enkelte samarbejdspartner vil sjældent være i stand til at 
besvare alle de spørgsmål, som indgår i evalueringen, men afgør selv, hvilke spørgsmål 
han/hun kan besvare. Det er sædvanligvis lægen selv, der udvælger sine bedømmere, 
men den uddannelsesgivende afdeling kan vælge at opsætte nogle regler for udvælgelsen 
af bedømmere. F.eks. skal der måske være minimum 2 sygeplejersker fra sengeafdeling, 
1 fra ambulatorium, 1 sekretær osv. Dette vil være forskelligt fra afdeling til afdeling. 
Bedømmerne/respondenterne bliver bedt om at udfylde skemaet og returnere det til den 
uddannelsesansvarlige overlæge. Lægen laver en selvevaluering med brug af samme 
skema som de øvrige bedømmere. Bedømmerne/respondenterne besvarer skemaet 
anonymt. Den uddannelsesansvarlige overlæge samler svarene og eventuelle 
kommentarer i et dokument, som udleveres til den uddannelsessøgende læge i 
forbindelse med feedback samtalen. Dette dokument er den uddannelsessøgendes 
ejendom og opbevares i dennes portefølje, indtil alle de berørte kompetencer er opfyldte. 
Såfremt alle kompetencerne ikke ved den første evaluering bedømmes som tilstrækkelige, 
lægger den uddannelsessøgende sammen med sin vejleder en plan for, hvorledes 
bestemte områder kan trænes og evalueringen eventuelt gentages på et senere tidspunkt. 
Den vigtigste del af 360 graders evalueringen er feedbacksamtalen. Man kan ikke ”dumpe” 
eller ”bestå” en 360 graders evaluering. Evalueringen berører så mange områder af ens 
adfærd, at der altid vil være områder, hvor man falder dårligere ud end andre. Og ofte vil 
det vise sig, at man på nogle områder bedømmes væsentlig bedre af andre end af sig 
selv. Evalueringen kan bruges som en hjælp til at få øje på egne svage og stærke sider, 
så man bevidst kan arbejde med svage områder og udnytte stærke områder.  
Det er vigtigt at 360-graders evalueringen ikke ligger for sent i introduktionsstillingen. Der 
skal være tid til at arbejde med eventuelle mangler. Sædvanligvis vil evalueringen kun 
blive gennemført én gang i løbet af introduktionsstillingen (men vil blive gentaget i 
hoveduddannelsesforløbet), men ved behov kan den - ligesom de øvrige 
kompetenceevalueringer - gentages. Dette aftales i givet fald med vejleder og skrives ind i 
den personlige uddannelsesplan. 
 
6.1.6 Audit af journaler. 
En audit er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af journaler eller dele heraf ud fra i 
forvejen opstillede kriterier. I denne målbeskrivelse er anvendt audit til evaluering af et 
enkelt mål (mål nr. 11 ). 
Introduktionslægen vælger 5 journaler på patienter som ved udskrivelsen er sat til 
ambulant kontrol, og vurderer journal notater ved brug af auditskema. I mindst 2 af 
journalerne skal lægen selv have varetaget udskrivelse og planlægning af ambulant 
kontrol. 
Den uddannelsessøgende forbereder en mundtlig fremlæggelse eller udfærdiger en kort 
skriftlig rapport over de 5 journaler til den vejleder, der skal evaluere. Hvad enten man 
vælger en mundtlig fremstilling eller en skriftlig rapport, vil audit være udgangspunkt for en 
struktureret vejledersamtale. Strukturen i vejledersamtalen følger auditskemaets punkter. 
Rapporten skal indeholde 

1. Kort beskrivelse af resultat af audit resultater 
2. Diskussion af resultatet: er det tilfredsstillende, lever det op til afdelingens 

instruks/praksis. Har organisatoriske forhold haft indflydelse på resultatet? 
3. Konklusion og evt. forslag til forbedringer 

Rapporten vurderes af vejlederen på nedenstående kriterier 
1. Klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit 
2. Diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske 

overvejelser. 
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3. Der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund. 
 
6.1.7 Evidence Based Medicine (EBM). 
En opgave med efterfølgende mundtlig eller skriftlig fremlæggelse. Opgaven består i en 
struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret faglig klinisk 
problemstilling. Opgaven fremlægges og evalueres i forbindelse med 
eftermiddagskonference. 
 
 
6.2 DOKUMENTATION 
Når et mål er evalueret som værende opfyldt, attesterer vejlederen med sin underskrift i 
logbogen at målet er opnået. Det hjælpeskema, 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. Logbogen er et 
vigtigt instrument, når man sammen med sin vejleder med jævne fastlagte mellemrum 
justerer den personlige uddannelsesplan (så man kan se hvilke mål man mangler). Det 
præciseres, at rollen som vejleder og således også som den kollega, der kan foretage en 
kompetenceevaluering, kun kan varetages af en læge på et højere uddannelsestrin, det vil 
sige en læge i uddannelsesstilling til Hoveduddannelse eller en speciallæge. 
Kursusbevis for de obligatoriske kurser. 
Der udleveres separat dokumentation i form af underskrevet kursusbevis for hvert enkelt 
kursus. 
Godkendt introduktionsuddannelse kræver: 

 Attestationsskema (under bilag) for godkendte kompetencekort. 
 Attestationsskema (under bilag) for tilstedeværelse. 
 Kursusbeviser. 

 
 
6.3   EVALUERING AF UDDANNELSESFORLØBET OG AFDELINGEN 
Spørgsmål og problemer i relation til uddannelsesforløb, der ligger udover den almindelige 
vejlederrolle, skal forelægges afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge eller ledende 
overlæge.  
 
Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i henhold til uddannelsesprogrammet og 
uddannelsesplanen, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den 
uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillende forløb er både den 
uddannelsessøgende og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige 
overlæge. 
 
Ved afsluttet uddannelsesforløb er det vigtigt, at den uddannelsessøgende udfærdiger en 
evaluering af afdelingen/almen praksis. Dette gøres via www.evaluer.dk.  
 
Det tilstræbes, at den uddannelsesansvarlige overlæge deltager ved 
slutevalueringssamtalen, eller har særskilt samtale med den uddannelsessøgende om 
uddannelsesforløbet i afdelingen.  
 
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, hvor der ligeledes 
forefindes information om Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, 
inspektorordningen, målbeskrivelser, speciallægekommissionens betænkning og 
bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Endvidere anbefales 
Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside, www.videreuddannelsen-nord.dk, og de 
videnskabelige selskabers hjemmesider. 
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7.   LÆRINGSMÅL 
- sorteret efter de 3 overordnede kompetencer: vagtfunktion, stuegangsfunktion, 
ambulatorium eller anden elektiv funktion samt efter de 7 roller. 
 
Vagtfunktion 
Nr. Mål Roller Metoder til 

kompetencevurdering. 
 

Godkendt 
Dato og 
signatur 

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

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

 

2 Har kendskab til/mestrer 
nogle tekniske 
færdigheder/procedurer 
som beskrevet side 18 

Medicinsk ekspert Struktureret observation  

3 Identificere faglige 
problemstillinger som 
kræver fremlæggelse på 
konference 

Professionel, 
medicinsk ekspert. 

360 graders evaluering  

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

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
professionel. 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 

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

Professionel, 
medicinsk ekspert, 
akademiker 

Evidens Baseret 
Medicin opgave 

 

6 Professionelt vurdere 
egen kompetence og 
søge supervision ved 
behov  

Professionel, 
samarbejder, 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 

7 Løbende prioritere egne 
arbejdsopgaver i 
samarbejde med hele 
vagtholdet 

Samarbejder, 
kommunikator, 
leder/administrator  

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 

 

8 Vejlede og supervisere 
yngre kolleger og 
eventuelle studerende 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
leder/administrator 

360 graders evaluering 
Godkendt 
vejlederkursus 
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Stuegangsfunktion 
Nr Mål Roller Metoder til 

kompetencevurdering. 
 

Godkendt 
Dato og 
signatur 

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

Medicinsk ekspert Struktureret observation 
og interview 
 

 

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

Medicinsk ekspert Strukturerede 
interviews, godkendte 
evalueringsskemaer og 
godkendte kurser  

 

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

Professionel, 
samarbejder 

360 graders evaluering 
Godkendt LAS kursus 
 

 

3 Identificere faglige 
problemstillinger som 
kræver fremlæggelse på 
konference 

Leder/administrator, 
professionel, 
samarbejder 

360 graders evaluering  

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

Medicinsk ekspert Struktureret observation  

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

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert 

360 graders evaluering  

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

Professionel, 
akademiker 

EBM opgave  

8 Vejlede og supervisere 
yngre kolleger og 
eventuelle studerende 

Kommunikator, 
samarbejder, 
medicinsk ekspert, 
leder/administrator 

360 graders evaluering 
Godkendt vejledrkursus 
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Ambulatorie eller anden elektiv funktion 
Nr Mål Roller Metoder til 

kompetencevurdering. 
 
 

Godkendt 
Dato og 
signatur 

11 Lægge adækvat plan for 
patient, der sættes til 
ambulant kontrol.  
Formidle planen således 
at det er klart for patient, 
praktiserende læge og 
ambulatorielæge, hvad 
formål og plan for det 
ambulante forløb er. 

Medicinsk ekspert Audit af journaler   

6 Professionelt vurdere 
egen kompetence og 
søge supervision ved 
behov  

Professionel, 
samarbejder, 

360 graders evaluering  

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

Medicinsk ekspert Struktureret observation  

 
Når et mål er anført under flere af de overordnede kompetencer (vagt, stuegang, 
ambulatorium) er det helt valgfrit hvor kompetencen erhverves og evalueres. 
 
Ad læringsmål 2: 
Færdigheder/procedurer der kan læres er knoglemarvsundersøgelse, spirometri, arbejds-
EKG, DC-konvertering og lumbalpunktur. 
Endvidere mulighed for introduktion og kendskab til gastroskopi, bronkoskopi, 
ekkokardiografi og ledundersøgelser/punktur. 
 
 
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. Skemaerne indgår i bilagene til uddannelsesprogrammet. 
 


