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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 
- vagtinstruks (der henvises til afdelingsbeskrivelsen på intranet) 
- arbejdsplan (der henvises til afdelingsbeskrivelsen på intranet) 
- plan for introduktionsprogram, ca 1 uges varighed ( udgives og medsendes velkomstskrivelse) 
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- oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder 
- udvalgte vejledninger. 
 
Introduktionsstillingen er klassificeret og løber maximalt 1 år. I løbet af dette år vil lægen blive 
eksponeret for et bredt udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger. Lægen vil rotere mellem 
de forskellige fagteam med 3 mdrs interval, dog kan lægen i forbindelse med karriereafklaring og 
forberedelse til specifikt speciale være 6 mdr i valgt fagteam. Dette aftales med hovedvejleder og 
uddannelsesansvarlig overlæge ved udarbejdelse af uddannelsesplanen. Lægen vil have 
vagtfunktion samt dagfunktion (stuegang mm) i fagteamene, samt ambulatoriefunktion efter aftale. 

 
Obligatoriske kurser 
Målbeskrivelsen beskriver disse i detaljer.  HUSK hurtigst muligt tilmelding SAMT meddele datoer 
til skemalægger. Lægen har fri med løn til deltagelse i obligatoriske kurser. 
 
Generelle kurser 
LAS-kursus 1: Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. Den yngre 
læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og 
kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: 
www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Vejlederkursus (Pædagogik 2): Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. 
Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: 
www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
Specialespecifikt kursus 
Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk Selskab for Intern 
medicin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding 
og kursustidspunkter kan findes via selskabets hjemmeside: 
www.DSIM.dk 
 
Beskrivelse af afdelingen 
Medicinsk afdeling har 104 senge fordelt på 4 sengeafsnit, samt et akut medicinsk  
modtageafsnit ( AMA). Til varetagelse af afdelingens ambulante funktion haves et medicinsk  
dagafsnit. Årligt har afdelingen mere end 7000 indlæggelser. De ambulante aktiviteter på medicinsk 
dagafsnit overstiger  21.000 kontakter årligt.  
Regionshospitalet Silkeborg betjener uselekterede medicinske patienter fra et optageområde  
på ca. 130.000. (31.12.2006). Betjeningen sker på alle niveauer op til lands-landsdelsniveau, på 
hvilket der refereres til Århus Universitetshospital. På visse områder (ortopædi og reumatologi) er 
optageområdet op til 500.000. 
 
Den lægelige normering består af: (dec. 2008) 45½ lægestillinger. 
5 specialeansvarlige overlæger (hvoraf en er ledende), 13 overenskomstansatte overlæger, 4 
afdelingslæger samt 1 læge som ½-tids afdelingslæge (Shared Care Team) - i alt 22½ 
specialistlæger i fast ansættelse. 
 
Herudover 11 basislæger, 4 læger i AP- blok, 2 i introduktionsstilling samt 8 læger i 
hoveduddannelse, - i alt 25 læger i uddannelse. 
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Introduktion 
Alle nyansatte læger ved medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg gennemfører de første 3 
dage en generel introduktion til sygehus og afdeling, - (herunder transportkursus og hjertestop-
behandling) . 
De følgende 5 dage vil der efter program være undervisning i akutmedicin og parallelt hermed 
introduktion til afdelingen og de enkelte teams 

 
Teamfunktion og afsnitstilknytning  
I dagarbejdet tilstræbes, at man arbejder i lægeteams med overvejende fast afdelingstilknytning, 
således at reservelæger i hoveduddannelse og introuddannelse er fast tilknyttet et sengeafsnit i 
perioder på 3 måneder, øvrige dvs. basislæger og læger i AP-blok 6 uger. 

Der holdes team/afsnitskonference (20-30 min. efter behov) i hvert afsnit inden stuegang om 
morgenen, mand., ons. og fredag, således at stuegangen kan planlægges. Alle (overlæger, R1 og r 
samt sygeplejersker og terapeuter) tilknyttet teamet deltager uafhængigt af evt. andre senere 
arbejdsopgaver. Sammen med overlægerne varetager reservelæger/1.reservelæger stuegangen i 
sengeafsnittene. 

Reservelægerne skriver journaler på indkaldte og subakutte patienter samt forestår stuelægearbejde 
i afdelingen og i MD. 

Der henvises for øvrig til den egentlige Afdelingsbeskrivelse 2009, hvor det indgående redegøres 
for arbejdstilrettelæggelse og dagsrytme i afdelingen. 

Uddannelse generel for yngre læger 
Uddannelses- og undervisningsstrategien ved medicinsk afdeling i Silkeborg er ” integreret klinisk 
uddannelse”. - Læger lærer i kontekst, i grupper og af hinanden -  dvs. uddannelse, undervisning og 
læring ligger indlagt i hele arbejdstiden, er en integreret del af arbejdet og afdelingens 
arbejdstilrettelæggelse er lagt an med henblik på at uddannelse/læring stadigt tilgodeses.  
Der findes formaliserede uddannelsesprogrammer, etableret vejlederfunktion og 
uddannelsessamtaler. Herudover søger vi løbende kulturen i afdelingen ændret så uddannelse og 
læring tilgodeses på niveau med egentlig ”produktion”. Der søges etableret kliniske team´s med 
parallelforløb både ved stuegang og i ambulatoriet mellem seniore og yngre læger, så der opnås 
flest mulige krydspunkter mellem den uddannelsessøgende og dennes ” lærer”. Vi søger gradvist at 
ændre konferencekulturen således at undervisning og læring får en fremtrædende plads. Igennem et 
introduktionsprogram specielt for turnuslægerne, søger man i løbet af de første 3 mdr. i afdelingen 
at kvalificere til mellemvagtniveau. Mentorsystem er under overvejelse og bliver obligatorisk i den 
nye speciallægeuddannelse. 
Uddannelsesprogrammerne ligger for hoveduddannelsernes vedkommende på Region Nord´s 
hjemmeside, ligesom basis -og introduktionsuddannelser. 
 
Der findes udarbejdet forløbsplaner/rotationsskema for alle uddannelser, så det sikres at alle 
fortløbende får evalueret kompetencetilvæksten i uddannelsen: Der henvis til mappen under 
uddannelser. 
 
Afdelingsundervisning generelt 
Der tilstræbes formel undervisning på afdelingen torsdage kl. 8.15-9.00 efter opslag- der vil her 
blive undervist i udvalgte emner ved afdelingens læger eller udefra kommende undervisere. 
Desuden øvrige dage kliniske 10 min. på skift mellem de enkelte teams. En gang/måned Pizza-



IM Uddprogr Silkeborg 09Silkeborg 2009 5 

round efter opslag, ligesom der regelmæssig afholdes fyraftensmøder, ligeledes efter specielt 
opslag. 
For læger ansat i basisstillinger tilstræbes det, at disse deltager i een undervisningsstuegang pr. uge. 
En gang månedlig (jan.-maj, sept.-nov.) finder fælles kliniske konferencer sted, beregnet for alle 
sygehusets læger, staff-meeting. De enkelte afdelinger forestår på skift emne og undervisning. 
 
 
Litteratur 
Afdelingens instruks findes i elektronisk udgave på intranettet under afdelinger, 
instrukser/procedurer. Instruksen indeholder forskrifter for diverse diagnostiske og 
behandlingsmæssige procedurer, som følges på afdelingen. Den revideres løbende. Ved ansættelse 
kan man låne en PDA, der indeholder bl.a. afdelingensbehandlingsinstruks. 
Herudover har den medicinske instruks en ”Administrativ del”, som indeholder retningslinier 
vedrørende dødsfald, sektion, journalindsigt m.v. Den forefindes på intranettet i mappen 
/instrukser/administrativ instruks. Faglig litteratur samt tidsskrifter findes i medicinsk 
konferencerum, i ”biblioteket” på tidskiftshylderne på lægegangen samt hos overlægerne. Litteratur 
fra konferencerum og lægegang kan hjemlånes, hvis der lægges en ”skinjournal” med forfatter og 
titel (tidskrift, årgang, vol. og nr.), låners navn og dato. Herudover kan der skaffes adgangskode til 
det elektroniske bibliotek. 
 
Forskning 
Der er fokus på forskning i afdelingen, med ønske om at hjælpe alle, der ønsker det videre eller i 
gang med forskningsaktivitet. Der er flere forskningsgrupper i afdelingen, og et ph.d forum på 
hospitalet. Der er flere forskningsansvarlige overlæger i afdelingen, der gerne hjælper med enten at 
opstarte ny forskning eller få yngre læger der ønsker det, med i forskningsprojekt. 
Der er i forbindelse med introduktionen møde med forskningsansvarlig overlæge og 
forskningsansvarlig yngre læger, der orienterer nærmere om mulighederne i afdelingen, og der 
lægges forskningsplan med den enkelte ved udarbejdelse af uddannelsesplan.  
Der henvises iøvrigt til forskningsberetning på hjemmesiden. 
 
Kompetenceudvikling 
Supervision og vejledning 
Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor 
fællesmedicinske mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer 
tillægges med stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for at der sker en jævn 
fortløbende kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af 
ansættelsen. Til dette er udarbejdet nedenstående skema til vejledning i planlægningen, se skema. 
Det er afdelingens ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer 
for denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og 
uddannelsesansvarlig overlæge). 
Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. Det er altid 
muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved 
introduktionssamtale eller efterfølgende justeringssamtaler. 
 
Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. 
I dagtiden vil lægen blive superviseret af den/de speciallæger vedkommende arbejder sammen med, 
enten i sengeafsnit, hvor der oftest vil være speciallæge hele dagen, og der vil være både 
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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. Afdelingen har videokamera, der muliggør optagelse af 
konsultationssamtaler med efterfølgende feedback fra vejleder. 
 
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 
påvirkning 
Mavesmerter 

 

Væske-
elektrolytforstyrr. 
Kredsløbspåvirkning 

Den terminale pt.  

 

Komp. 2: kendskab til/ 
mestrer tekniske 
færdigheder/procedurer 

Kunne udføre 
prøvetagning ved 
A-punktur 

 Kendskab til 
procedure, udført 
min 1 nedlæggelse 
af Ventrikelsonde 

Kendskab til 
procedure, evt 
udføre:Lumbalpunktur 

Komp. 3,4,6,7,8,10 
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. 
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• 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/ ).  
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 krøves 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, m. h. på 
demonstrere handlings og videnskompetence indenfor området. 
Du bør fra starten gøre dig klart hvilke patienttyper det drejer sig om og samle 
dokumentation for dit arbejde med disse patienter, så de kan bruges i forbindelse med 
gennemgang af disse sygdomme med klinisk vejleder i 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.  
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• 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 hovedvejleder, der modtager svar og giver feedback, evt 
sammen med uddannelsesansvarlig overlæge, der altid får kopi af resultatet. Der arbejdes 
mod en elektronisk gennemførelse 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 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 til til at lave den (Kompetence 
5).  

 

DOKUMENTATION 
Logbog. Når et mål er evalueret som værende endeligt opfyldt, attesterer vejlederen med sin 
underskrift, dato og stempel i logbogen at målet er opnået. De hjælpeskemaer, som har været 
anvendt til evalueringen, kan herefter smides ud eller om ønsket opbevares af introduktionslægen. 
Det er underskriften i logbogen der efterfølgende gælder som dokumentation. Ved afrejse vil 
afdelingen tilbyde at opbevare en kopi af logbogen i P-mappen i 10 år. 
Kursusbevis for de obligatoriske kurser. Der udleveres separat dokumentation i form af 
underskrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus. Dette skal sidde i uddannelsesmappen, så det kan 
fremvises til klinisk vejleder/hovedvejleder når denne skal endeligt godkende kompetencerne 
1,4,6,7,8,10 i logbogen 
 
 
Uddannelsesvejledning  
Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen ligger 
hos den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge. Dette 
ansvar er dog i det daglige uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen 
(mere senior læge) samt alle de ældre kolleger, der deltager i den daglige 
kliniske vejledning og evaluering, de kliniske vejledere. 
 
Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges 



IM Uddprogr Silkeborg 09Silkeborg 2009 9 

introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Afdelingen har samtaleark til 
alle samtaler, der giver skabelon for samtalens indhold og forløb (uddannelsesmappen). 
Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret individuel 
uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål der er angivet i målbeskrivelsen, samt evt 
andre mål lægen måtte have. 
Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes 
baggrund. Der aftales ønske til forløb på fagteam, 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 laves skrfl. referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark 
indsættes i uddannelsesmappen og sendes (YL) til uddannelsesansvarlige overlæge i kopi. 
(Slutsamtaleark kan efterflg. med fordel medbringes ved næste stillings introduktionssamtale.)  
Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge hvis der er problemer af 
uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. 
Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå i 
hovedvejledningen. 
 
Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team lægen arbejder på i det daglige. Det er 
beskrevet ovenfor hvordan det enkelte fagteam sikrer god løbende supervision fra ældre 
kollegaer i sengeafsnit og ambulatorier samt af den løbende udvikling indenfor de ikke-medicinske 
kompetencer. Alle læger deltager i denne gensidige vejledning og feedback i den kliniske 
dagligdag, hvor kompetencer læres i henhold til den plan for fordeling af kompetencetilegnelse, der 
findes her i programmet. 
 
Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
For at vi løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i vores afdeling, vil vi gerne løbende 
foretage evaluering af kvalitet og form, så resultatet kan inddrages i 
afdelingens daglige organisation og drift, ligesom hospitalet herved har mulighed for at 
monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og samlet. Hospitalets 
uddannelseskoordinerende overlæger holder årligt sammen med cheflægen statusmøde over disse 
evalueringer.  
En vigtigt og obligatorisk del af dette er udfyldelse af evaluering af uddannelsen på afdelingen, den 
sidste måned af ansættelsen. Denne evaluering gennemgås ved afslutningssamtalen med vejleder og 
kopi lægges til uddannelsesansvarlige overlæge. 
Der er vejledning vedr. denne elektroniske evaluering i uddannelsesmappen. Lægen anvender 
evaluering med sin kode, på www.evaluer.dk 
 
 I Videreuddannelseregion Nord vil Regionale Råd for lægers videreuddannelse også lave årlig 
status over disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning for vurdering af afdelingens 
status som uddannelsessted, og om denne skal ændres.  
 
Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannelse. 
Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enkelte afdelinger kan ses: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen.aspx?lang=da. 
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Kontaktadresser under hovedforløbet 
Uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen: 
Overlæge Jørgen Buhl lokal 2371 
mail: joebuh@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 


