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1. Indledning 

 

Introduktionsuddannelsen er beskrevet i målbeskrivelsen . For Intern medicin: Endokrinologi fin-

des en mere specifik målbeskrivelse. Uddannelsesforløbet understøttes ved afholdelse af tre vej-

ledersamtaler og ved anvendelse af logbog.  

Fokus er på erhvervelse og uddybelse af generelle lægelige kompetencer indenfor intern medicin. 

Udover dette skal den yngre læge opnå fortrolighed med de patientkategorier og 

diagnosegrupper, afdelingen kan tilbyde af mere endokrinologisk karakter.  

 

 

Specielle regionale forhold 

Introduktionsuddannelsen er nærmere specificeret i retningslinjer fra Det Regionale Råd for Læ-

gers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Her kan man finde information om obli-

gatoriske kurser og link til ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement”.  

I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 

om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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2. Uddannelsens opbygning  

Uddannelses varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram 

angiver, hvorledes det aktuelle forløb udmøntes.  

 

1. ansættelse 

Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA  Aarhus Universitetshospital 

12 måneder 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af 

faglige funktioner og læringsrammerne 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Se afdelingens hjemmeside:  

http://auh.intranet.rm.dk/om-auh/afdelinger/afdelinger-l-n/medicinsk-endokrinologisk-afdeling-

mea/   

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, MEA, Aarhus Universitetshospital er Danmarks største endo-

krinologiske afdeling. MEA består af to sengeafsnit, ambulatorier og to forskningsenheder. Frem til 

efteråret  2017 vil MEA være fordelt på 2 matrikler, henholdsvis Nørrebrogade og Tage Hansens 

Gade. Afdelingen varetager endokrinologiske (hoved-, regions-, og højt specialiseret funktion) og 

intern medicinske funktioner. 

Den ambulante aktivitet omfatter udredning og kontrol af diabetes, adipositas, thyreoideasyg-

domme, osteoporose, calciummetaboliske sygdomme, multiple endokrine neoplasier, polycystisk 

ovariesyndrom, hypofyse-, gonade- og binyrelidelser. Klinikkerne omfatter såvel diagnostiske en-

heder (f.eks. osteodensitometri, ultralyds- og finnålsdiagnostisk af thyreoideasygdomme) inklusive 

patientskoler (diabetes-, adipositas-, osteoporoseskole).  

Der er et tæt formaliseret samarbejde med andre diagnostiske (nuklearmedicin, radiologi) og te-

rapeutiske afdelinger: Abdominalkirurgisk Afdeling (adipositas og binyresygdomme), Øre-næse-

hals Afdelingen (thyreoidea-og parathyroidealidelser), Gynækologisk Afdeling (PCOS, hirsutisme og 

svangrekonkrol ved endokrine lidelser) Dermatologisk Afdeling (PCOS og hirsutisme), Medicinsk 

hepato-gastroenterologisk Afdeling og  Abdominalkirurgisk Afdeling (diabetes gastroparese), Mo-

lekylærbiologiske/klinisk Genetiske Afdelinger (arvelige endokrine cancere), Øjenafdelingen (dia-

betisk- og thyreoidearelateret øjensygdom). Der er desuden et tæt samarbejde med fysio- og er-

goterapi omkring behandling af osteoporosepatienter.  

Udover endokrinologiske specialfunktioner varetager afdelingen diagnostisk og behandling af spe-

cifikke intern medicinske sygdomme for optageområdet, både under indlæggelse på sengeafdelin-
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gerne eller i ambulant forløb i Diagnostisk Ambulatorium, hvor der udredes for okkult cancer i 

pakkeforløb samt udredning af andre medicinske lidelser, der ikke umiddelbart tilhører et bestemt 

speciale. Afdelingen deltager i studenterundervisning og har postgraduate uddannelsesforløb for 

basislæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i intern medicinske specialer, klinisk 

genetik og almen praksis.  

I sin ansættelse på MEA er man som udgangspunkt tilknyttet enten NBG eller THG. Men da afde-

lingen er fusioneret, vil man skulle varetage funktioner på begge matrikler. 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Lægestaben på MEA udgøres aktuelt af overlæger, professorer, hoveduddannelseslæger (HU), 

introduktionslæger og KBU læger. Flere af lægerne er på grund af forskning deltidsansatte. 

Det daglige kliniske arbejde foregår mellem kl. 8.00-15.00 og begynder med morgenkonference, 

røntgenkonference (kun THG) samt teamkonference. Herefter følger stuegang, ambulatoriefunkti-

on eller arbejde i Fælles AKUT akutafdelingen.  

Som introlæge vil man som udgangspunkt primært være tilknyttet en af matriklerne, hvor de pri-

mære arbejdsfunktioner varetages. 

Introduktion: 

De første par uger på afdelingen, er afsat til introduktion med fremvisning og demonstration af 

lokaliteter, arbejdsplaner, kaldesystemer, sengeafdeling, ambulante funktioner, omklædning, etc. 

Hertil anvendes en tjekliste. Har man ikke tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital vil 

der indgå en central introduktion med blandt andet gennemgang af de elektroniske systemer, der 

anvendes. Udover den praktiske introduktion vil lægen følge med mere erfarne kollegaer på vagt, 

stuegang og i ambulatorium. 

Vagtarbejde: 

Lægen vil som udgangspunkt indgå i forvagtslaget (FV) i den første del af sin ansættelse og senere 

(individuelt) overgå til bagvagtslaget (BV,THG) eller være MVA-vagt i dagtiden (NBG). 

Forvagt: 

MEA, THG:  

Vagten er vagt på tjenestested i dagtiden. Funktionen er delt på en ”lang FV” som er til stede alle 

ugens 7 dage fra kl. 8.00-21.00, og en ”kort FV” som er til stede mandag, fredag og søndag fra kl. 

8.00-18.00 og tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag fra kl. 8.00-15.00. Forvagtens rolle er primært at 

modtage akutte patienter i akutafdelingen (FAA) og på sengeafdelingen i MEA (åben indlæggelse, 

overflytning fra andre afdelinger, anoreksi), det kan således dreje sig om både uselekterede medi-

cinske patienter og speciale patienter. Vagten er 8-skiftet. 
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MEA, NBG: 

Vagten er en 2-delt tilstedeværelsesvagt enten i dagtiden eller som nattevagt). Det kan variere, 

hvor mange der indgår i vagtlaget, men der vil max blive 4 nattevagter og 4 til 5 vagter i dagtiden 

pr. måned. Der vil altid være flere følgevagter med en mere erfaren kollega, inden vagten påbe-

gyndes selvstændigt. Vagten er en fællesvagt med Lungemedicinsk afdeling B og Medicinsk Hepa-

to-Gastroenterologisk Afdeling V. Forvagtens rolle er enten at modtage akutte medicinske patien-

ter i Fælles Akut Afdeling (FAA) eller på sengeafdelingen i MEA (i nattevagten også på de andre 

medicinske afdelinger. I skadestuen vil arbejdet med de medicinske patienter foregå under ledelse 

og supervision af Akutlægerne. De medicinske bagvagter samt MVA-vagten kan dog altid kontak-

tes omkring patienter i skadestuen. I nattevagten er der en speciallæge til stede i bagvagten (fra 

enten MEA, L,V eller Q), som leder vagtholdet samt to forvagter (fra enten MEA, B, V eller U). Som 

introlæge vil man oftest passe den forvagtsfunktion som primært ser patienter i skadestuen, den-

ne funktion går under betegnelsen ”skadestue-bagvagt”.  

Bagvagt: 

MEA, THG: 

Vagten er 2-delt vagt på tjenestested alle ugens 7 dage. Arbejdsopgaverne er modtagelse, gen-

nemgang og stuegang på de uselekterede medicinske patienter i FAA, sikre flow i samarbejde med 

den koordinerende sygeplejerske. Sikre stuegang på egen afdeling i vagttid dvs. aften i alle ugens 7 

dage samt søndag formiddag. Stuegang på patienter indlagt på Intensiv afdelingen (OVITA). Tilsyn 

på andre afdelinger og besvarelse af opkald både interne og eksterne. Bagvagten har alle ugens 7 

dage mulighed for at konferere patienter (både speciale- og uselekterede medicinske patienter) 

med beredskabsvagten (endokrinologisk speciallæge). Vagten er 12 skiftet. 

Stuegang: 

MEA, THG og NBG: 

Alle læger er tilknyttet et sengeafdelingsteam. De fleste dage  vil der være forstuegang med delta-

gelse at teamets tilknyttede læger og plejepersonale, med henblik problemorienteret gennemgang 

af patienterne og opstilling af prioriteret stuegangsrækkefølge. 

Der kan forventes stuegangsfunktion 1-2 gang ugentligt. 

Ambulatorium/dagafsnit: 

Ambulatoriet er opdelt i teams bestående af metabolisme (diabetes, adipositas), calciummetaboli-

ske lidelser,thyroidealidelser, sidstnævnte kaldt Klinik for Stofskiftelidelser (KFS) og ambulatoriu 

for sjældene endokrinologiske tilstande. Disse teams varetager udredning, kontrol og behandling 

af patienter med endokrinologiske sygdomme, både ”folkesygdommene” og de højt specialisere-

de, sjældne tilstande. Der vil i hvert team være tilknyttet en speciallæge. Teamstrukturen er op-

bygget således, at der dagligt er et speciallægespor, hoveduddannelsesspor (endokrinologi) og 

yngre læge spor (HU andre specialer). Således der vil være rig mulighed for læring og supervision. 

Man vil som introduktionslæge som udgangspunkt være tilknyttet samme team i 4-6 måneder for 

at skabe kontinuitet og mulighed for opfølgning. Der kan forventes 1-2 ambulatoriedage om ugen. 
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Udover de specialespecifikke ambulatoriefunktioner har vi også Diagnostisk Ambulatorium. Her 

varetages ambulant udredning af cancer occulta og udredning af andre intern medicinske lidelser, 

som ikke umiddelbart passer i et specialeambulatorium og samtidig ikke er indlæggelseskrævende. 

Man mødes alle hverdage i de forskellige teams kl. 8.40-9.00  Her deltager de læger som på den 
pågældende dag har ambulatoriefunktion i det relevante team, sygeplejersker og andre faggrup-
per ex. diætister, fodterapeut. Her vendes patientrelaterede problemstillinger. 
 

 

Konferencer: 

THG: 

På afdelingen afholdes forskellige konferencer i løbet af dagen, indhold/hensigt er skitseret neden-

for. 

Morgenkonference: Hverdage. Her deltager alle læger og medicinske studenter. Afgående vagt-

hold aflægger rapport og fremstiller evt. interessant/relevant case. Dagens arbejde fordeles. 

Røntgenkonference: Hverdage. Systematisk præsentation af døgnets røntgenundersøgelser ved 

røntgenlæge. Alle læger deltager.  

Teamkonference Hverdage. Afholdes særskilt i hvert af afdelingens teams, i AKUT3 og i de forskel-

lige ambulatorier. Her deltager plejepersonale, andre personale grupper, yngre læger samt speci-

allæger. Til disse konference diskuteres behandlingsplaner for indlagte og ambulante patienter. 

Onsdag mødes tilgående og afgående vagthold kl. 07.45 til team konference i AKUT3. 

Middagskonference: Hverdage. Foregår i de forskellige teams, med de tilstedeværende persona-

ler. Her drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte/ambulante patienter og gives besked til 

vagtholdet om opfølgende opgaver. Alle er velkomne til at præsentere relevante cases. 

AKUT3-konference kl. 17.00 : Alle ugens dage. Deltagelse af tilgående og afgående vagthold. Her 

videregives og drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte patienter og gives besked om opføl-

gende opgaver. 

NBG: 

Morgenkonference i FAA, alle dage. Her deltager de læger, der indgår i vagtholdet. Afgående vagt-

hold aflægger rapport.  

Morgenkonference i MEA , alle hverdage. Alle læger deltager. Dagens arbejde fordeles.  

Teamkonference (formiddag) alle hverdage undtagen onsdag. Afholdes særskilt i hvert af afdelin-

gens sengeafsnit og ambulatorier. Her deltager plejepersonale, yngre læger samt speciallæger. Til 

disse konferencer diskuteres behandlingsplaner for indlagte og ambulante patienter.  

Middagskonference: Alle hverdage. Foregår i de forskellige teams, med de tilstedeværende perso-

naler. Her drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte/ambulante patienter og gives besked til 

vagtholdet om opfølgende opgaver. Alle er velkomne til at præsentere relevante cases. 

Vagtkonference i FAA (ved vagtskifte), alle ugens dage. Deltagelse af tilgående og afgående vagt-
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hold. Her drøftes kliniske problemstillinger hos indlagte patienter, og der gives besked om opføl-

gende opgaver.  

Formaliseret undervisning 

THG: 

Onsdag morgen: Undervisning for alle afdelingens læger om forskellige fagligt relevante emner. 

Undervisningen tilrettelægges af en af afdelingens yngre læger. Den sidste onsdag i måneden er-

stattes undervisningen af lægemøde. 

 

Torsdag eftermiddag: Undervisning for afdelings yngre læger. Her skiftes afdelings yngre læger til 

at holde oplæg. Dette kan være case-baseret, gennemgang af instrukser eller videnskabelige artik-

ler. Undervisningen tilrettelægges af en af afdelingens yngre læger. Den sidste torsdag i måneden 

erstattes undervisningen af fagligt møde for yngre læger. 

 

Fælles uddannelsesdage for yngre læger på THG: 

De 3 medicinske afdelinger på matriklen holder på skift temaundervisning for alle yngre læger an-

sat på de medicinske afdelinger på THG. Undervisning foregår to eftermiddage på 2 af hinanden 

følgende dage. 

 

NBG: 

Onsdag (morgen); Undervisning for alle afdelingens læger om forskellige fagligt relevante emner, 

gerne af fagpersoner uden for afdelingen. Undervisningen tilrettelægges af en af afdelingens yngre 

læger. Den sidste onsdag i måneden erstattes undervisningen af lægemøde. 

 

Torsdag (eftermiddag): Videnskabeligt møde. Her underviser både forskningsaktive fra afdelingen 

og udefrakommende. 

 

Tirsdag og torsdag (morgen): Kliniske morgenmøder - her skiftes alle afdelingens læger til på tur at 

undervise, enten omkring klinisk relevante cases eller kliniske eller videnskabeligt relevante artik-

ler. Desuden er der hver anden måned møder med enten nuklearmedicinsk afdeling eller tværfag-

lige hypofysekonference, hvor klinisk relevante emner og cases diskuteres. 

To gange om året afholdes der på over 6 gange undervisning i basal endokrinologi for afdelingens 

yngste læger.  

 

Kurser og kongresser 

Udover obligatoriske kurser kan der ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagel-

se ved skriftlig (skema udfyldes) ansøgning til den ledende overlæge. Det forventes at man holder 

et kort oplæg overfor afdelings læger, efter kursus- og kongresdeltagelse. 

 

Forskning 

På MEA prioriteres forskning højt og afdelingen har et stort forskningsafsnit. Der er intet krav om 

forskning i KBU, men for basislæger med ideer og interesse indenfor endokrinologisk forskning er 

der gode muligheder for at deltage i / opstarte forskningsprojekter under ansættelsesforløbet.  

 



 
9 

3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 

 

Kompetencekrav 

En speciallæge har brug for kompetencer på en række felter. Kompetencerne kan teoretisk set deles op på 7 roller:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

 

Nedenstående skema angiver målbeskrivelsens 9 læringsmål med tilhørende delmål, lærings- og kompetenceevalueringsmetode.  

 

Målnummer og 

kompetence-

mål 
(svarende til 
målbeskrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsstrategier, anbefaling 

Kompetence-

vurderingsmetode 

(obligatorisk) 

 

 

Tidspunkt for forventet kompe-

tencegodkendelse (mdr) 

 

Fælles intern medicinske kompetencer 

FIM-1 
Varetage diagno-
stik, 
behandling, profy-
lakse af de almin-
delige medicinske 
sygdomsmanife-
stationer, 
herunder at kunne 
afgøre om patien-
ten skal henvises 
til andet speciale. 
 

Medicinske ekspert, sundhedsfrem-

mer 

 

1. Brystsmerter, 
2. Åndenød 
3. Bevægeapparatets smerter 
4. Feber 
5. Vægttab 
6. Fald & Svimmelhed 
7. Ødemer 
8. Mavesmerter og afføringsforstyr-

relser, 
9. Den terminale patient 
10. Bevidsthedspåvirkning og/eller 

fokale neurologiske udfald 
11. Væske og elektrolytforstyrrelser 
12. Det abnorme blodbillede 
13. Forgiftningspatienten 
14. Den chokerede patient 

 

- Selvstudier og klinisk erfaring 
- Konference-fremlæggelse og diskussion 
- Iagttage andres arbejde (herunder epikri-

se-skrivning) 
- Undervise 
- Udarbejde undervisningsmateriale 
- Deltagelse i teoretiske kurser 

Case-baserede diskussioner,  
Vurderes ved hjælp af generisk kom-
petencekort  
 

 
 

FIM1.1 3-6 
FIM1.2 1-3 

FIM1.3 6-9 
FIM1.4 1-3 

FIM1.5 9-12 
FIM1.6 9-12 
FIM1.7 3-6 
FIM1.8 6-9 

                   FIM1.9  9-12 
FIM1.10 3-6 

FIM1.11 6-9 
FIM1.12 9-12 
FIM1.13 1-3 

FIM1.14 9-12 
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FIM-2: Varetage 
god kommunikati-
on 

Kommunikator 

 

Indhente information fra patienter og 
pårørende eksempelvis stille relevante 
spørgsmål, lytte og forstå, og give plads 
til samtalepartneren 
Videregive og indhente information 
ved tværfaglige møder, ved stuegang 
og konferencer og i journalnotater og 
epikriser, eksempelvis både mundtligt 
og skriftligt kunne fremstille en pro-
blemstilling kortfattet og struktureret, 
samt formulere en konklusion. 
 

Mesterlære 360-graders evaluering 
 

        9-12 

FIM-3: Samarbejde 
med andre perso-
nalegrupper, pati-
enter og pårøren-
de 

Samarbejder 

 

Samarbejde med andre faggrupper, 
eksempelvis planlægge sit eget arbejde 
under hensyntagen til andre persona-
legrupper og pårørende, vejlede og 
supervisere ved behov, overholde afta-
ler. 
Samarbejde indenfor egen faggruppe 
eksempelvis være opmærksom på 
fælles arbejdsforpligtigelser, vejlede og 
supervisere ved behov, gøre fornuftigt 
brug af andres viden og erfaring. 
 

Mesterlære 
Vejl. kursus 

360-graders evaluering 
Godkendt kursus 

           9-12 
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FIM-4: Agere pro-
fessionelt 
 

Professionel 

 

Forholde sig etisk til en problemstilling, 
eksempelvis omtale patienter, kolleger 
og samarbejdspartnere respektfuldt, og 
overveje det etiske i en mulig behand-
ling. 
Forholde sig til egne evner og be-
grænsninger, eksempelvis søge hjælp 
ved behov, kende egne læringsbehov, 
planlægge egen uddannelse, følge med 
i specialets udvikling, vedligeholde 
videnskabelig viden, forholde sig til 
egne karrieremuligheder. 
 

Mesterlære 360-graders evaluering 
 

9-12 

FIM-5: Lede og 
organisere 
 

Leder- og administrator 

 

Administrere sin egen tid, eksempelvis 
at blive færdig til tiden med stue-
gang/ambulatorie/vagtarbejde, samta-
ler, med andre opgaver og bevare 
overblikket over opgaverne også i pres-
sede situationer. 
Lede og fordele arbejdsopgaver, ek-
sempelvis lede et vagthold, fordele 
opgaver i forbindelse med stuegang 
herunder vide hvilke opgaver lægen 
bør bede andre varetage.  
 

Mesterlære 
SOL kurser 

360-graders evaluering 
 

9-12 

FIM-6: Gennemfø-
re stuegang 

Leder- og administrator, samarbejder, 

kommunikator, medicinsk ekspert 

 

Påtage sig lederrollen, demonstrere 
samarbejdsevne i relation til plejeper-
sonale, patienter og pårørende og 
udvise den nødvendige medicinske 
ekspertkompetence jf. mål nr. 1 

Mesterlære 
Refleksion over gode og dårlige stuegange 
Overvejelser over egen faglig og personlig 
udvikling siden intro niveau 

Direkte observation 
 

6-9 
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FIM-7: Varetage 
ambulatoriefunk-
tion 
 

Leder- og administrator, kommunika-

tor, samarbejder, medicinsk ekspert 

 

 Påtage sig lederrollen, demonstrere 
samarbejdsevne i relation til plejeper-
sonale, patienter og pårørende og 
udvise den nødvendige medicinske 
ekspertkompetence jf. mål nr. 1 
 

Mesterlære 
 

360 graders evaluering 
Casebaseret diskussion med generisk 
kompetencekort 

9-12 

FIM-8: Sikre den 
gode udskrivelse 

Leder- og administrator, samarbejder, 

kommunikator, medicinsk ekspert 

 

I samarbejde med det tværfaglige team 
sikre adækvat plan (plejeforanstaltnin-
ger, genoptræning, udredning) for 
patient, der udskrives. Formidle pla-
nen, således at det er klart for patient, 
hjemmepleje, praktiserende læge og 
evt. ambulatorielæge, hvad formål og 
plan for det ambulante forløb er. 
 

Læsning af journaler, refleksion over pati-
entforløb i forbindelse med epikriseskriv-
ning, træne i epikrise-skrivning 
Overvejelser over egen faglig og personlig 
udvikling  

Audit af egne udskrivelsesnotater/ 
epikriser 
Hjælpeskema 18: auditskema, 
 

6-9 
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FIM-9: Udviser 
vilje og evne til 
kontinuerligt at 
opsøge ny viden, 
vurdere og udvikle 
egen ekspertise 
samt bidrage til 
udvikling af andre 
og faget generelt. 
 

Akademiker, Professionel 

 

• Med rutine kunne anvende 
databaser, fx Pubmed, 
videnskabeligt bibliotek eller 
andre tilgange til en 
evidensbaseret 
litteratursøgning 

• Formidle et videnskabeligt 
budskab til kolleger og 
andet personale ved hjælp 
af forskellige hjælpemidler 
som overhead, grafiske IT-
programmer og lign.  

• Angive struktur i en 
præsentation. 

I vagtfunktion, på stuegang eller i 
ambulatoriet:  

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

• Identificere faglige 
problemstillinger som kræver 
kvalitetssikring, herunder 
gældende retningslinjer og 
videnskabelig evidens 

Problematisere, kondensere og frem-
lægge en sygehistorie 

Afdelingsundervisning 
Refleksion over og diskussion af arbejds-
funktioner sammen med daglig klinisk 
vejleder 
EBM opgave 
Eller evt. deltagelse i videnskabelige pro-
jekter ved interesse 

Bedømmelse af opgave og 
præsentation. 
Kompetencekort 19A 
Kompetencekort 19B 

         9-12 
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder 

skal anvendes på ansættelsesstedet 

Uddannelsesforløbet omfatter deltagelse i stuegangsfunktion, håndtering af ambulante/elektive 

patienter, specialets instrumentelle procedurer etc., og 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, rationel klinik, kommunikation, værdigrundlag og personlige holdninger 

og refleksion i den daglige praksis. 

 

Læringsmetoder: 

- Mesterlære: Alle kliniske situationer kan anvendes i uddannelsesmæssig sammenhæng, og en 

stor del af de kompetencer, der skal opnås, fås ved struktureret oplæring og supervision fra 

mere erfarne kollegaer. Det er derfor vigtigt at være opsøgende og udnytte de mange læ-

ringssituationer, blandt andet ved at efterspørge feedback 

 

- Selvstudium: Det forventes at uddannelsessøgende læge tilegner sig viden via selvstudium, 

både ved læsning af faglitteratur samt ved orientering i afdelingens instrukser samt i de natio-

nale behandlingsvejledninger. Afdelingen råder over et mindre bibliotek med relevant specia-

lelitteratur, ligesom der er fri elektronisk adgang til en række tidsskrifter. Planlægning af selv-

studier kan ske ved udfærdigelse af den individuelle uddannelsesplan. 

 

- Afdelingsundervisning: Uddannelseslægen deltager aktivt i afdelingsundervisningen, både 

med case-baseret og teoretisk undervisning. Der skal ligeledes udfærdiges en EBM-opgave, 

med fremlæggelse heraf. Både udfærdigelse af undervisningsmateriale og mundtlig fremlæg-

gelse har stor værdi læringsmæssigt. Desuden konferencefremlæggelse og diskussion. 

 

- Refleksion: Ved journalgennemgang, epikriseskrivning, stuegange – samt refleksion over og 

diskussion af arbejdsfunktioner samt overvejelser/refleksion over egen faglig og personlig ud-

vikling 

 

- Evt. deltagelse i videnskabelige projekter: Ved interesse herfor er der gode muligheder for 

deltagelse i videnskabelige projekter i afdelingen, hvorved både ens faglige-, akademiske- og 

professionelle rolle styrkes. 

 

- Kursus: Flere kompetencemål opfyldes til dels gennem teoretiske kurser, såvel de generelle 

som de specialespecifikke. 
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Kompetencevurderingsmetoder: 

Kompetencevurdering sker løbende gennem uddannelsesforløbet, således at kompetencerne se-

nest er fuldført, på de i uddannelsesplanen fastsatte tidspunkter. 

De kliniske kompetencer opnås under det daglige arbejde, både i forbindelse med vagt-, stue-

gangs- eller ambulatoriefunktionerne, og alle mere erfarne kollegaer fungerer her som daglige 

kliniske vejledere. Selve kompetencegodkendelsen foregår i forbindelse med de obligatoriske sam-

taler med hovedvejlederen. Den uddannelsessøgende og hovedvejlederen har et fælles ansvar for 

at få afholdt disse. Her foregår det oftest ved case-baserede diskussioner, audit af epikriser og 

ved anvendelse af kompetencekort og hjælpeskemaer, udarbejdet til formålet 

(http://www.dsim.dk/). Herudover foregår vurderingen af EBM-opgaven ligeledes ved hjælpe af 

et kompetencekort (19a). Opgaven præsentateres og evalueres herefter af vejleder og mindst 2 

andre kolleger. Kompetencegiodkendelsen sker på møde mellem uddannelseslæge og vejleder. 

En del af kompetencerne evalueres gennem en 360 graders evaluering, som gennemføres elek-

tronisk hen mod slutningen af ansættelses periode, denne initieres af afdelingens 360graders 

feedback-facilitatorer. 360 graders evalueringsrapporten gennemgås sammen med den uddannel-

sessøgende og afdelingens 360 graders feedback-facilitator, her udarbejdes der en skriftlig hand-

leplan for opfølgning, som indgår i de efterfølgende samtaler med hovedvejlederen. 

Uddannelseslægen har ansvar for og tager initiativ til løbende kompetencevurdering og dokumen-

tation i logbogen i samarbejde med hovedvejlederen. 

 

3.3 Obligatoriske kurser 

 

Vejledningskursus  

Varer 2 dage. Arrangeres af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Den yngre læge un-

der uddannelse skal selv tilmelde sig kursus plan2learn.dk. Information om tilmelding og kursus-

tidspunkter kan findes via Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: 

www.videreuddannelsen-nord.dk 
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4. Uddannelsesvejledning  

 

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal 

efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse: 

Der er 2 uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) i afdelingen, som har det daglige ansvar for den 

lægelige videreuddannelse i afdelingen med reference til afdelingsledelsen. UAO er til rådighed 

ved afklaring af spørgsmål i forhold til uddannelsen og i tilfælde, hvor et uddannelsesforløb ikke 

forløber hensigtsmæssigt. 

Det er UAO der sikrer, at der findes uddannelsesprogrammer for alle afdelingens uddannelsesstil-

linger samt sikrer videreførelses af uddannelsesmæssig status ved skift af hovedvejleder i uddan-

nelsesforløbet. UAO sørger i samarbejde med den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) 

for tildeling af hovedvejleder til alle uddannelseslæger. Sikrer/varetager desuden 360 graders eva-

luering. 

Der er 2 UKYL’er i afdelingen, som planlægger og varetager introduktionen af yngre læger i afde-

lingen og tildeler vejleder  

Afdelingens 360 graders feedback-facilitatorer varetager 360 graders evalueringerne 

Læger i introduktionsuddannelse tildeles en hovedvejleder, der er hoveduddannelseslæge i intern 

medicin/endokrinologi og som har gennemgået vejlederkursus. 

Derudover har afdelingen en yngre uddannelseskoordinerende læge, som er ansvarlig for sam-

mensætning af afdelingens undervisning. 

De yngre læger har valgt en tillidsrepræsentant (TR), der også er medlem af LMU. 

På de faste speciallægemøder er uddannelse et fast punkt på dagsordenen, hvorved fokus fasthol-

des både i forhold til problematiske uddannelsesforløb samt på hvor den enkelte uddannelseslæge 

er i forløbet og hvilke kompetencer der aktuelt er fokus på. 

 

Rammer for uddannelsesvejledning: 

Skema til afholdelse af de formelle introduktions-, justerings-, og slutsamtaler forefindes på intra-

nettet (Daglige -> programmer -> Genveje -> MUS kompetenceregistrering -> log ind -> medarbej-

der -> medarbejderudviklingssamtale, opret samtale). Hyppigheden af formelle vejledersamtaler 

med hovedvejleder aftales indbyrdes efter behov, men anbefales som minimum hver 4. måned. 

Samtalerne er ikke skemalagte, men aftales indbyrdes mellem hovedvejleder og uddannelsessø-

gende, den forventede varighed af møderne er mellem 30 og 60 min. Kopi af introduktions-, juste-

rings-, og slutsamtaler skal tilgå UAO til gennemsyn og arkivering (elektronisk via RMUK). 
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Udarbejdelse af uddannelsesplan: 

Individuel uddannelsesplan udfærdiges inden for de første 4 uger af den uddannelsesøgende læge 

i samarbejde med hovedvejlederen, i forbindelse med de formelle vejledningssamtaler. Planen 

skal blandt andet indeholde de kompetencemål der skal arbejdes på til næste vejledersamtale og 

efterfølgende sendes til UAO til gennemsyn, godkendelse og arkivering. 

 

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde: 

Alle læger på afdelingen der har et højere uddannelsestrin i forhold til den uddannelsessøgende, 

kan fungere som daglig klinisk vejleder. Godkendelse af kompetencer sker hovedsagligt via hoved-

vejlederen, men kan uddelegeres til de daglige kliniske vejledere. 

Kompetenceopnåelse sker i vid udstrækning gennem de daglige kliniske funktioner, og arbejdstil-

rettelæggelsen sikre at man opnår funktionstid både med vagter, stuegang og ambulatoriearbejde. 

Alle funktioner er planlagt, så en uddannelsessøgende læge altid har mulighed for supervision og 

vejledning af en mere senior læge. 

Alle vores vejledere har været på vejlederkursus, og opfordres til at genopfriske kurset, såfremt 

det ligger mere end 10 år tilbage.  

Feedback kulturen søges hele tiden bedret i afdelingen, og forsøges synliggjort både i form af en 

tavle i konferencerummet, hvor alle uddannelseslæger er anført med aktuelle uddannelsesmæssi-

ge status, og ved at italesætte vigtigheden af feedback til lægemøderne. 
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5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 

                                                                                                                                                                                                         
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 

lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 

den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 

nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektor-

rapporter for alle afdelinger. 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil lø-

bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-

cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 

 

5.1 Evaluer.dk 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan-

nelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. 

Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 

både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 

dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in 

via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af 

uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 

Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig-

gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 

Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddan-

nelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af 

evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, 

specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at for-

bedre den lægelig2e videreuddannelse. 

 

5.2 Inspektorrapporter 

Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-

vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre-

uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-

dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali-

tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-

torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den postgraduate kliniske lektor i 

de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 

med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 

                                                        

1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 
3 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/  
4 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/ 
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
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5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg
6
  

Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 

videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bi-

drage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelses-

steder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers eva-

lueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer 

DRRLV. 

                                                        

6 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 



 
21

6. Nyttige kontakter 

 

Uddannelsesansvarlige overlæger 

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/medicinsk-endokrinologisk-afdeling-mea/  

Afdelingens hjemmeside 

MEA, Aarhus Universitetshospital http://auh.intranet.rm.dk/om-auh/afdelinger/afdelinger-l-
n/medicinsk-endokrinologisk-afdeling-mea/  
 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  

Oversigt findes på www.cesu.au.dk for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 
 
Specialeselskabets hjemmeside 

www.endocrinology.dk  
 
Sundhedsstyrelsen 
www.sst.dk 
www.laeger.dk  
 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk  
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk   
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk  
 
Andre 

Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 
 


