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1. Indledning 
 
Specialet Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er beskrevet i målbeskrivelsen hvor også 
speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af elektronisk logbog. I logbogen findes 
adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter 
læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske 
kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse.  
 
Specielle regionale forhold 

I Videreuddannelsesregion Nord er der i henhold til dimensioneringsplanen 7,5 et- årige 
introduktionsstillinger pr år (minimumstillinger).  Der opslås introduktionsstillinger på Aarhus 
Universitetshospital (AUH, Aalborg Universitetshospital (AaUH), Hospitalsenheden Vest, 
Regionshospitalet Herning (HEV) og Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg (HEM). 

Der opslås 3 hoveduddannelsesforløb per år. Hoveduddannelsen er i Videreuddannelsesregion 

 

afdeling, 6 mdrs. ansættelse på medicinsk afdeling, 12 mdrs. ansættelse på anden 
nuklearmedicinsk og klinisk fysio

 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
https://secure.logbog.net/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?
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2. Uddannelsens opbygning 
 
Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram 
angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. den konkrete 
ansættelse: antal, sted og varighed 
 
 

1. ansættelse 
Nuklearmedicinsk 
afdeling, Aalborg 
Universitetshospital, 
Aalborg  
Varighed (12 mdr.) 

 
 
2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af 
speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave 
på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 
 
Ansættelse: Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital (hjemmeside) 
 
Ansættelsesstedet generelt 
Nuklearmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital er ene om at dække specialet Klinisk 
fysiologisk og nuklearmedicinsk i Region Nordjylland (optageområde, der svarer til ca. 600.000 
indbyggere). Vi lægger vægt på et godt samarbejde på tværs af modaliteter og specialer samt et 
godt forsknings- og uddannelsesmiljø. Afdelingen udfører diagnostiske funktionsundersøgelser, 
både ved hjælp af billeddannende og ikke billeddannende teknikker, herunder laboratorieanalyser 
med radioaktive lægemidler, molekylær billeddiagnostik med gammakamera, SPECT og PET-
scanning med eller uden tilkoblet CT-scanning. Desuden trykmålinger på ekstremiteter med strain-
gauge og fotoelektrisk teknik. Der udføres behandling af benigne og maligne sygdomme med 
radioaktive lægemidler (benigne thyreoideasygdomme samt non-Hodgkins lymfom). 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Da der ikke forventes tidligere erfaring med specialet, påbegyndes forvagts-arbejdet altid først 
efter en udførlig introduktion til specialet, dets undersøgelsesmetoder og beskrivelsesteknikker og 
det at arbejde med radioaktivitet.  Man starter altid med specialets lettere lægelige 
opgaver/funktioner.  

En stor del af arbejdet består i den såkaldte beskriver funktion, hvor specialets undersøgelser, som 
ofte udføres af bioanalytikere, godkendes, vurderes og beskrives. Beskrivelsen foretages digitalt 
via PC. Beskrivelse af en nuklearmedicinsk undersøgelse består generelt i en vurdering af 
optagemønsteret for et givet radioaktivt mærket lægemiddel med vurdering af såvel det normale 
fysiologiske optagemønster som den patologiske optagelse. 
 
Der er daglige interne konferencer hvor undersøgelser udført og beskrevet dagen forinden 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Nuklearmedicinsk-Afdeling


 5 

gennemgås sammen med speciallæge og andre uddannelseslæger og der gives feedback på det 
beskrevne. Alle undersøgelser beskrevet af yngre læger godkendes af speciallæger. 

De lægelige beskrivelser forgår altid i afdelingernes beskriverrum. I beskriverrummet sidder de 
læger, der er beskæftigede med dagens undersøgelsesprogram, dvs. både læger på introduktions– 
og hoveduddannelsesniveau og speciallæger. Der er derfor til enhver tid mulighed for supervision 
og hjælp til beskrivelse af undersøgelserne. 

Nogle arbejdsopgaver har mere praktisk karakter og er med mere direkte patientkontakt. Dette 
drejer sig om cykel- og farmakologisk belastning af patienter til hjerteundersøgelser for iskæmisk 
hjertesygdom. Direkte patient-kontakt er også tilfældet ved de undersøgelser hvor forvagten selv 
injicerer det radioaktive sporstof eks. sentinel node/lymfeskintigrafi undersøgelser. Kortere 
problem-orienterede patient samtaler og undersøgelser behøves også ved undersøgelser indenfor 
perifert kredsløb og behandling af benigne thyreoidealidelser med radiojod. Få undersøgelser, er i 
løbet af en arbejdsdag akutte med krav om hurtigt svar afgivet på undersøgelsesdagen. 

I introduktionsstillingen er der planlagt et fokuseret ophold af 1 dags varighed i spirometri, på 
lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetssygehus.  
 
Undervisning  
Hver tredje tirsdag er der intern undervisning, hvor alle læger i afdelingen skiftes til at undervise. 
Det kan være et emne, der har været oppe til diskussion til konference som en læge læser op på, 
journal club, eller opsummering af et kursus eller konference man har været til. 
Uddannelsesansvarlig yngre læge (UKYL) er ansvarlig for at sørge for, at der er planlagt 
undervisning.  
 
Konferencer: Der er morgenkonference hver morgen, hvor interessante undersøgelser fra dagen 
før gennemgås. Mandag -tirsdag samt torsdag-fredag afholdes SPECT/CT konference med 
deltagelse af radiolog. Her diskuteres typisk kongleskintigrafier med supplerende SPECT/CT, samt 
parathyreoideakskintigrafier.  
 
 
Kurser og kongresser 
De uddannelsessøgende skal ved ansættelsens start orienteres om tilbudte kurser på 
introduktionsstillingsniveau: 

1. Teoretisk kursus for introduktionslæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin (dag 1a+b og 
dag 2)(valgfri). 

2. Kursus i vejledning (obligatorisk). 
 
Dansk selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin afholder årsmøde, samt ½ års møde i 
samarbejde med dansk radiologisk selskab. Det forventes ikke at introduktionslæger deltager i 
disse møder, men såfremt interesse og evt. forskningsaktivitet fordrer deltagelse, vil afdelingen 
såfremt driften tillader det, bakke op omkring deltagelse i møderne. 
http://www.dskfnm.org/Event/EventList 
 
Forskning 
http://www.aalborguh.rn.dk/Forskning/Forskningsomraader/Specialer/Nuklearmedicin 
Det forventes ikke at introduktionslægen udfører selvstændig forskning i forbindelse med 
ansættelsen. Der vil dog i rigt omfang være mulighed for at involvere sig i forskning i forbindelse 
med ansættelsen, og det vil også blive prioriteret, at der såfremt den daglige drift tillader det, 

http://www.dskfnm.org/Event/EventList
http://www.aalborguh.rn.dk/Forskning/Forskningsomraader/Specialer/Nuklearmedicin
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afsættes tid hertil. I tilfælde af at den yngre læge har ønske om at deltage i/opstarte 
forskningsprojekter kan afdelingens professor være behjælpelig med at skabe kontakt til relevant 
forskningsvejleder. Der er i afdelingen tradition for forskning både i forbindelse med 
kvalitetssikring og udvikling af nye undersøgelsesmodaliteter.  
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 
 
3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
 
Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt 
kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier.  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-
fysiologi-og-nuklearmedicin  
 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er 
fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. 
Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
 
CHECKLISTE 
Målnummer og 
kompetencemål 
 

Konkretisering af mål Læringsmetoder 
(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurderi
ngsmetode 
(som angivet i målbeskrivelsen) 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetencegod-
kendelse (mdr.) 
 
1. ansættelse 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
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1 
Specialets 
metoder 

Rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig 
og akademiker/forsker og underviser 
 
Forstå basale tracerkinetiske principper 
 
Redegøre for: 
• Apparaturspecifikke metoder 

herunder 
- Gammakamera 
- DXA 
- Ultralyd 

• Trykmåling 
 Volumenmåling 

 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
sidste kvartal  

2 
Viden om 
ioniserende 
stråling 

Rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig, 
kommunikator, samarbejder, 
sundhedsfremmer, akademiker/forsker og 
underviser og professionel 
 
Redegøre for: 
• Radioaktivitet 
• Strålebiologi 
• Radiokemi 
• Udstyr til dosisovervågning 
 

Fremstå som et godt eksempel i omgang 
med radioaktive stoffer 
 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
Introduktionslægen 
vælger et emne til 
fordybelse og 
fremlæggelse på 
egen afdeling, gerne 
i kombination med 
andre overordnede 
kompetencer 
 

Forventes 
godkendt i det 
første kvartal  
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3 
Lovgivning, 
bekendtgørelser 
og cirkulærer i 
relation til 
arbejdet med 
ioniserende 
stråling 

Rollerne som kommunikator, samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
sundhedsfremmer, akademiker/forsker og 
underviser og professionel 
 
Kende og handle efter lovgivning, 
bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende: 

• Radioaktivitet 
• Indberetning af utilsigtede 

hændelser 

Mesterlære 
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
første kvartal  

4 
Nervesystemet 
(CNS og det 
perifere 
nervesystem) 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel. 
 
Redegøre for 

• Doppler-ultralyd af halspulsårer 

Mesterlære 
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
 
 
 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
sidste kvartal  
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5 
Nyrernes og 
urinvejenes 
patofysiologi 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel  
 
Redegøre for 

• Nyrefysiologiske grundbegreber og 
principper for bestemmelse af 
nyrefunktion og transittider 

• Metoder til absolut og relativ 
nyrefunktionsbestemmelse samt 
vurdering af de fraførende urinveje  

 
Udføre 

• Tolkning af renografi 

Mesterlære 
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
første kvartal  
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6 
Bevægeapparat
ets patofysiologi 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel 
 
Redegøre for  

• Metoder til undersøgelse af 
bevægeapparatet 

o Gammakameraundersøgelser 
o Osteodensitometri med DXA 

 
Udføre 

• Tolkning af ovenstående 
undersøgelser 
 

Mesterlære  
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
anden kvartal  
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7 
Inflammation og 
infektion  

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel  
 
Redegøre for 

• Nuklearmedicinske metoder til 
påvisning af infektion og 
inflammation med gammakamera 
metoder (leukocytskintigrafi og 
knogleskintigrafi)  

Udføre 
• Tolkning af ovenstående 

undersøgelser 
 

Mesterlære 
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
Casebaseret 
diskussion 
 

Forventes 
godkendt i det 
tredje kvartal 
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8 
Kardiovaskulær 
patofysiologi 

Rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig, 
kommunikator, samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel  
 
Redegøre for 

• Myokardieperfusionsundersøgelser  
• Metoder til 

belastningsundersøgelse af hjertet  
• Undersøgelser for perifer arteriel 

insufficiens 
 
Udføre 

• Farmakologisk belastning 
• Tolkning af ovenstående 

undersøgelser 
 
 

Mesterlære 
Selvstudier 
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
Struktureret 
observation 
 

Forventes 
godkendt i det 
sidste kvartal   
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9 
Lungernes 
patofysiologi 

Rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig, 
kommunikator, samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel. 
 
Redegøre for 

• Undersøgelser til bestemmelse af 
lungernes perfusion og ventilation 

• Udvidet 
lungefunktionsundersøgelse  

 
Udføre 

• Tolkning afovenstående 
undersøgelser 
 

 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort 
 

Forventes 
godkendt i det 
tredje kvartal  

10 
Onkologisk 
diagnostik og 
behandling 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel  
 
Redegøre for  

• Nuklearmedicinske metoder til 
cancerdiagnostik (knogleskintigrafi, 
sentinel lymph node, FDG-PET/CT) 

 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort  
 

Forventes 
godkendt i det 
tredje kvartal  
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11 
Endokrinologi  
 
 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel 

 
Redegøre for  

• Undersøgelser til udredning af 
thyroideasygdomme 
 

Udføre 
• Tolkning af thyroideaskintigrafi 
 

 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
Introduktionskursus 
 

Kompetencekort  
Struktureret 
observation 
 

Forventes 
godkendt i det 
anden kvartal  

12 
Samarbejde og 
rationel 
udnyttelse af 
ressourcer 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
samarbejder, 
leder/administrator/organisator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel  
 

• Prioritere egen tid og rettidig 
afvikling af undersøgelsesprogram 
og svarafgivelse 

• Reagere adækvat på 
undersøgelsesresultater, herunder 
fund/indikationer som kræver 
akut/subakut handling 

• Fungere i samspil med afdelingens 
øvrige personale 

 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 
 

Struktureret 
observation 
Fagligt 
vurderingsskema 
360-graders 
feedback 
 

Forventes 
godkendt i det 
sidste kvartal  
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13 
Forskning/udvikl
ing/undervisning 

Rollerne som medicinsk 
ekspert/lægefaglig, kommunikator, 
akademiker/forsker og underviser og 
professionel 
 

• Foretage relevant litteratursøgning 
• Læse, fortolke og kritisk fremlægge 

videnskabelig litteratur 
• Formidle fagligt/videnskabeligt 

budskab mundtligt 
 
 

Mesterlære 
Selvstudier  
Formidling og 
undervisning 

Struktureret 
observation 

Forventes 
godkendt i det 
sidste kvartal  
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 
kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
1. ansættelse: Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetssygehus 
 
Læringsmetoder 
Ved mesterlære forstås den daglige vejledning og feedback både ved hovedvejleder og øvrige 
kliniske vejledere. Mesterlære benyttes ved oplæring i afdelingens praktiske procedurer, hvor 
”ældre” kollega/klinisk vejleder vil først undervise i, og dernæst supervisere introduktionslægen 
indtil proceduren med sikkerhed kan udføres selvstændigt. Mesterlære vil ligeledes bruges ved de 
daglige konferencer, hvor beskrivelser lavet af introduktionslægen gennemgås og godkendes.  

Selvstudier efter anvist litteratur, evt. fokuseret litteratursøgning if med en interessant case. 

Formidling og undervisning udøves i form af yngre lægers fremlægning/præsentation ved interne 
morgenkonferencer samt oplæg ved tirsdags undervisning. Ligeledes kan der blive mulighed for 
enkelte undervisnings seancer på ekstern samarbejdsafdeling. 

Ligeledes vil introduktionslægen ved deltagelse i det ikke obligatorisk introduktionskursus i klinisk 
fysiologi og nuklearmedicin få gennemgået megen af teorien ved nuklearmedicinske 
undersøgelser, der forudsættes kendskab til i introduktionsuddannelsen.  
 
Kompetencevurderingsmetoder 
Som beskrevet i ovenstående tabel skal de enkelte kompetencemål opnås ved kombination af 
nedenstående kompetencevurderingsmetoder: 

- Kompetencekort 
- Struktureret observation 
- Fagligt vurderingsskema 
- 360 grader feedback og  
- Case baseret diskussion 
- Emne til fordybelse og fremlæggelse 

 
Den yngre læge har hovedansvar for at indhente underskrifter af kompetencer til logbogen, ved 
behov kan hovedvejlederen være behjælpelig.  
 
Kompetencekort 
Den yngre læge har hovedansvar for at indhente underskrifter af kompetencer til logbogen, ved 
behov kan hovedvejlederen være behjælpelig. Til hver kompetence er der i forvejen udpeget en 
ansvarlig specialelæge.  Kompetencekortet udfyldes efter aftale mellem enten hovedvejleder eller 
klinisk vejleder.   

Audit/Case baseret diskussion 

Klinisk vejleder udvælger 5-10 relevante cases indenfor det emne, der skal vurderes. 
Undersøgelserne vil blive udvalgt sådan, at de sikrer at den uddannelsessøgende kommer igennem 
relevant teori indenfor området. Den uddannelsessøgende læge vil ud fra de valgte cases skulle 
lave en beskrivelse af undersøgelserne, som herefter vil blive gennemgået med klinisk vejleder. 
Gennemføres i forbindelse med godkendelse af kompetencekort. Skema til brug ved audit af 
beskrivelser fra Målbeskrivelsen kan anvendes 
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Struktureret observation 

Klinisk vejleder observerer undervisning/fremlæggelse eller udførelse af praktisk undersøgelse 
udført af den uddannelsessøgende læge. Skema i målbeskrivelsen til struktureret observation ved 
undersøgelser anvendes til vurdering.  

 
Fagligt vurderingsskema 
Udfyldes af uddannelsesansvarlig overlæge sammen med hovedvejleder i slutningen af 
introduktionsstillingen.  
 
 
360-graders feedback 
Udføres i slutningen af ansættelsen. Introduktionslægen inviterer relevante deltagere til 360 
graders evaluering, som efter fuldførelse gennemgås af 360 graders feedback facilitator.  I 
samarbejde med uddannelseslægen udarbejdes en handleplan med eventuelle mål for fremtiden. 

 
Som en del af kompetence 2, viden om ioniserende stråling skal introduktionslægen vælge et 
emne til fordybelse og fremlæggelse på egen afdeling, gerne i kombination med andre 
overordnede kompetencer. Dette vil oftest være en fremlæggelse af en specifik 
undersøgelsestype, som den uddannelsessøgende skal sætte sig grundigt ind i, herunder opnå 
viden om radioaktivitet, stråledosis og fremstilling af den pågældende isotop. Viden om hvordan 
undersøgelsen udføres, fejlkilder i forbindelse hermed, samt fejlkilder ved billedoptagelse og 
beskrivelse. Fremlæggelsen kan foregå enten ved matrikelspecifikke morgenmøder, faggruppe- og 
eller lægemøder. 
 
 
3.3 Obligatoriske kurser  
 
Generelle kurser 
De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 
hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. 
Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal 
selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. I 
introduktionsuddannelsen er Vejledningskurset obligatorisk. Tilmeldingsvilkår fremgår af 
videreuddannelsesregionens hjemmeside hjemmeside 
 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
 
4. Uddannelsesvejledning 
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-
nuklearmedicin). Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/klinisk-fysiologi-og-nuklearmedicin
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 1. ansættelse: Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetssygehus 
(hjemmeside) 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Ved Nuklearmedicinsk afdeling er udpeget en uddannelsesansvarlig overlæge samt en 
uddannelseskoordinerende yngre læge, som i fællesskab fastholder uddannelse som et vigtigt 
fokuspunkt i afdelingens aktiviteter. Herudover er alle afdelingens speciallæger involveret i den 
lægelige videreuddannelse som kliniske vejledere. Det prioriteres, at de har deltaget i 
vejlederkursus. Ved morgenkonference samt ved uddannelsestavle (whiteboard) tilstræbes, at 
fordelingen af det daglige kliniske arbejde tilrettelægges med hensyn til uddannelsesværdi.  
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Der holdes uddannelsessamtaler med 3-6 måneders mellemrum. Til samtalerne anvendes 
skabelon til henholdsvis introduktions- justerings- og slutsamtaler. Skabelonerne er tilgængelige 
på hospitalets ”Lægers uddannelsesforum” www.luf.aalborguh.rn.dk. Ved samtalerne deltager 
hovedvejleder og uddannelsesansvarlige overlæge.  
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Uddannelsesplanen er en detaljeret plan for, hvornår og hvordan de enkelte kompetencer i 
logbogen skal opnås. Uddannelsesplanen skal foreligge snarrest muligt efter introuddannelses- 
forløbets start og laves typisk ved introduktionssamtalen. Den kan for eksempel have form af en 
tabel hvor kompetencerne er listet op i kolonne ét, form for oplæring (mesterlære osv.) i kolonne 
to, form for evaluering i kolonne tre, og i hvilken afdelingen kompetencen skal opnås i fjerde 
kolonne. Uddannelsesplanen kan ændres ved efterfølgende justeringssamtaler ved behov. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle afdelingens speciallæger fungerer som kliniske vejledere, bagvagten konsulteres som regel i 
første instans, eventuelt inddrages de fagansvarlige overlæger. Arbejdet er organiseret således at 
man altid kan få supervision ved behov da afdelingen er lille, og der altid er flere speciallæger til 
stede. Man får løbende feedback på sine beskrivelser når bagvagten godkender disse, eller når 
undersøgelser gennemgås til morgenkonference.  
 
Konferencer/møder 
Morgenkonference: Formålet er at gennemgå undersøgelser, der er komplicerede eller som 
illustrerer vigtige pointer i forståelse af undersøgelserne. Endvidere bruges konferencen til at 
gennemgå "månedens undersøgelse", hvor man udvælger en undersøgelse, der gennemgås i 
dybden. Formålet er at de uddannelsesøgende læger får styrket sin kompetence i denne 
undersøgelse, gerne i forbindelse med, at man skal have kompetencer godkendt. Deltagere er 
bagvagten, de yngre læger og de læger fra PET der kan deltage. Foregår hver morgen kl. 08.15 i 
konferencelokalet. 
 
SPECT/CT-konference: Foregår mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 13:30 i konferencelokalet. 
Bagvagt, én radiolog og de yngre læger deltager. Formålet er at gennemgå radiologiske 
undersøgelser, der kan bidrage med supplerende oplysninger til de nuklearmedicinske 
undersøgelser, der er foretaget. Typisk er det parathyreoideaundersøgelser og SPECT/CT i 
forbindelse med knogleskintigrafier, og nogle gange tilfældige fund på lavdosis CT.  
 

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Nuklearmedicinsk-Afdeling
http://www.luf.aalborguh.rn.dk/
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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 
inspektorrapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil 
løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale 
specialespecifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er 
formand4. 
 
 
5.1 Evaluer.dk 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne 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 
offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om 
uddannelsesstedet. 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 
forbedre den lægelige videreuddannelse. 
 
 
5.2 Inspektorrapporter 
 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle 
uddannelsesgivende 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 videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings 
                                                      
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 

http://www.evaluer.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
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egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt 
element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og 
afdelinger. Inspektorrapporterne 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. 
 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 
videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at 
bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle 
uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte 
afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også 
informerer DRRLV. 
 
6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted 
Nuklearmedicinsk Afdeling Aalborg 
 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
(http://www.dskfnm.org/ ) 

 
Sundhedsstyrelsen 
www.sst.dk 
Den lægelige videreuddannelse 
 
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) 
 
 
 

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

http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Nuklearmedicinsk-Afdeling
http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepkler/
http://www.dskfnm.org/
http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
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