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1. Indledning 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (KFNM) er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående 
kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi og 
strålehygiejne. Specialet bidrager til den basale og kliniske biomedicinske forskning. Hovedvægten 
ligger på funktionsundersøgelser som grundlag for diagnostik, behandling, 
behandlingsmonitorering og prognosevurdering. Specialets berøringsflade til andre kliniske 
specialer er stor og det er nødvendigt med et godt samarbejde med alle personalegrupper i 
afdelingen og med andre afdelingers personale. Til bedømmelse af organers og organsystemers 
funktionstilstand anvendes en række forskellige metoder omfattende bl.a. invasiv og ikke-invasiv 
tryk- og flowmåling, detektion af stråling fra indgivne radioaktive lægemidler, elektrokardiografi, 
funktionel billeddiagnostik med ultralyd, CT og magnetisk resonans samt øvrige in vivo og in vitro 
teknikker. En del undersøgelser er karakteriseret ved kvalitativ og/eller kvantitativ 
billedinformation, mens andre resultater opnås med ikke-billeddannende teknik. I specialet udføres 
terapi med åbne radioaktive kilder, f.eks. behandling af hyperthyreose. 
Speciallægen i KFNM er uddannet til, at være institutionens ansvarlige leder ved brug af åbne 
radioaktive kilder. De klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger deltager i beredskabet for 
modtagelse af patienter udsat for stråleulykker. 
 
2. Uddannelsesforløbet 
 
Introduktionsstilling:  
Ansættelse ved klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling i 12 måneder. Introduktionsstilling 
kan tilbydes på de fleste afdelinger i landet. Op til 6 måneder heraf kan efter forudgående 
godkendelse erstattes af ansættelse som klinisk assistent ved klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk 
afdeling eller i tilsvarende forskerstilling, i det omfang at kompetencekravene kan imødekommes. 
Formål: 
At give en grundlæggende oplæring i en række af fagets almindelige arbejdsområder og daglige 
rutiner således at den uddannelsessøgende fungerer som læge ved udførelsen af de hyppigst 
forekommende undersøgelser i den daglige rutine på en klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk 
afdeling. 
Den uddannelsessøgende skal ved litteraturstudier, ved deltagelse i kurser og om muligt ved 
deltagelse i videnskabelige projekter opnå kendskab til anvendelsen af videnskabelige metoder 
indenfor specialet. Han/hun skal orienteres om afdelingens vigtigste forskningsprojekter og skal 
gives mulighed for at deltage i disse, hvor det er praktisk muligt. 
 
Den reviderede målbeskrivelses konsekvenser for de uddannelsessøgende. 
Dette uddannelsesprogram er udformet på baggrund af den nye målbeskrivelse, der erstatter den 
tidligere målbeskrivelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin fra januar 2004.  
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen fra 
30. juni 2008, betyder ændringerne for læger der allerede er i gang med en speciallægeuddannelse 
væsentligst følgende:  
 
Nye uddannelsesforløb:  
For læger, der først tiltræder introduktions eller hoveduddannelsesforløb efter den reviderede 
målbeskrivelse er godkendt dvs. november 2009, er de nye uddannelsesprogrammer gældende.  
Dette gælder også læger der har fået godkendt introduktionsstilling efter 2004 ordningen og 
tiltræder hoveduddannelsesstilling efter 2009 ordningen.  
 
Igangværende uddannelsesforløb:  
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Læger, der har påbegyndt enten introduktions- eller hoveduddannelsesforløb før den reviderede 
målbeskrivelse er godkendt, skal ikke opnå, mål der udgår eller tilføjes. Det er dog op til den 
enkelte afdeling at vurdere hvorvidt man vil tilbyde de nye tilføjede mål fra den nye målbeskrivelse  
Hvis eksisterende mål og indholdet af eksisterende kurser ændres, gælder som udgangspunkt de 
ændrede mål og kurser i den reviderede målbeskrivelse. Undtaget er dog kurser, der er gennemført 
og godkendt før den reviderede målbeskrivelse er godkendt 
 
3. Kompetenceudviklingen 
 
I det følgende beskrives de kompetencer en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin skal 
besidde ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. Der er tale om minimumskompetencer. 
Listerne over kompetencer (se nedenstående afsnit 5 ”Specifikation af kompetencekrav”) er opdelt i 
tre kolonner. I første kolonne er anført cifre der henfører til det pågældende kompetenceområde og 
dets delelementer: 
 

Kompetenceområder (1. ciffer):  
   1.  Medicinsk ekspert 

2.   Kommunikator 

3.   Samarbejder 

4.   Leder/administrator 

5.  Sundhedsfremmer 

6.  Akademiker 

7.  Professionel 

Kompetencerne for den medicinske ekspert er yderligere opdelt efter organsystemer og 
fagområder. Dette følger en naturlig opdeling af specialets ekspertområder, som også reflekteres 
ved opdelingen af specialets teoretiske kurser, ved registrerings- og kodningsprocedurer – og 
som også anvendes ved logbog i porteføljen.    
 
Organsystemer og fagområder (2.ciffer): 

 
1. CNS og perifere nervesystem 

2. Åndedrætsorganerne 

3. Hjertet og det centrale kredsløb 

4. Det perifere kredsløb 

5. Fordøjelseskanalen inklusive lever, galdeveje og pancreas 

6. Nyrerne og urinvejene 

7. Knogle- og ledsystemet 

8. De endokrine kirtler 

9. Hæmatologi, infektion og inflammation 

10. Onkologisk diagnostik 

11. Andre undersøgelser/analyser 
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12. Behandlinger med åbne radioaktive kilder 

13. Kvalitetskontrol af apparatur 

14. Elektronisk databehandling, datalagring og digital billedbehandling 

15. Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og radiofarmakologi 

16. Almene kliniske kompetencer  

 
Den enkelte kompetences specifikke nummer (3. ciffer). 

I anden kolonne beskrives selve kompetencen – det vil sige hvad lægen skal kunne.  

Efter gennemført Introduktionsstilling skal den uddannelsessøgende for de angivne 
kompetencer kunne: 

• vurdere indikation og vælge bedste undersøgelsesmetode ud fra tilgængelige kliniske 
oplysninger 

• selvstændigt udføre praktiske lægefaglige procedurer ved patientundersøgelsen 

• foretage kvalitetskontrol af undersøgelsen, databehandling og korrekt fortolke 
undersøgelsesresultatet for almindeligt forekommende normale og abnorme fund 

For disse kompetencer forventes yderligere læringsprogression således at den uddannelsessøgende i 
løbet af sit hoveduddannelsesforløb opnår højere kompetence niveau  
 
  
4. Ansættelsessted 
 
Afdeling Klinisk fysiologisk afdeling 
Hospital Regionshospitalet Viborg  
Ledelse Ledende overlæge, dr.med, Jan Abrahamsen 
Uddannelsesansvarlig 
overlæge  

Overlæge dr.med. Jan Abrahamsen 

Forskningsansvarlig 
overlæge  

Overlæge dr.med. Lars Jelstrup Petersen 

Ansatte, antal i alt  21 
Speciallæger, i alt 2 
Læger under 
uddannelse, i alt 

2-3 

Andre akademikere, 
uddannelse og antal 

0,6 fysiker 

Klinisk fysiologiske 
og 
nuklearmedicinske 
undersøgelser pr. år  

Ca. 14.000 

In vitro undersøgelser 
pr. år 

 

Klinisk service for 
følgende 
afdelinger/specialer 

Flertallet af de kliniske afdelinger ved regionens hospitaler og 
praktiserende læger og speciallæger i regionen 

Særlige 
specialistfunktioner 

Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, 
mave-tarm kanalens fysiologi 
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inden for områder 
Forskningsområder Hjerte og kredsløbsfysiologi, nyrefysiologi, 

mave-tarm kanalens fysiologi 
Flere informationer 
på: 

http://www.regionshospitalet-viborg.dk 

 
 
 
4.1 Ansættelsesperiode 
 
Ansættelsen starter, dato  
Ansættelsen ophører, dato  
 
 
 
5. Kompetencer  
 
Her er anført de kompetencer som den uddannelsessøgende læge som minimum skal opfylde efter 
afsluttet introduktionsuddannelse: 
 
5.1 Medicinsk ekspert 
 

1 1. CNS og det perifere nervesystem 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

2 2. Åndedrætsorganerne 

1.2.1 Perfusions- og ventilationsskintigrafi 

1.2.2 Spirometri (med og uden reversibilitetstest) 

 
 

3 3. Hjertet og det centrale kredsløb 
 
1.3.1 

Myokardieskintigrafi, herunder gennemførelse af belastningsundersøgelse (farmakologisk og 
arbejdsbelastning) og analyse/fortolkning af regional perfusion og vægbevægelighed. 

 
 

4 4. Det perifere kredsløb 
1.4.1 Distalt systolisk blodtryk (over og underekstremitet), herunder værdien af supplerende gangtest: 

 
 

5 5. Fordøjelseskanalen inklusive lever, galdeveje og pankreas 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

6 6. Nyrerne og urinvejene 
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1.6.1 Renografi (såvel uden som med ACE-inhibitor provokation) og diureserenografi 

1.6.2 51-chrom-EDTA- og/eller 99m-technetium-DTPA-clearance 

 
 

7 7. Knogle- og ledsystemet 

1.7.1 Knogleskintigrafi, planar, statisk og SPECT  

 
 

8 8. De endokrine kirtler 

1.8.1 Thyreoideaskintigrafi 

 
 
 

9 9. Hæmatologi, infektion og inflammation 
Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

10 10. Onkologisk diagnostik 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

 
 

12 12. Behandlinger med åbne radioaktive kilder 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

13 13. Kvalitetskontrol af apparatur 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 

 
 

14 14. Elektronisk databehandling, datalagring og digital billedbehandling 

1.14.1 Digital billedanalyse herunder, indtegning af region-of-interest (ROI), statisk og dynamisk billedanalyse, 
kurveanalyse, semikvantitative målinger  

 
 

15 15. Strålehygiejne, dosimetri, strålebiologi, radiofarmaci og radiofarmakologi 
1.15.1 Håndtering af radiofarmaka ved patientadministration og det medførende radioaktive affald 

11 11. Andre undersøgelser/analyser 

Ingen obligatoriske kompetencer i denne kategori for introduktionsuddannelsen. 
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1.15.2 Betjene måleprober for radioaktivitet  

 
 

16 16. Almene kliniske kompetencer 

1.16.1 

Kunne redegøre for den kliniske konsekvens for patienten ved en given klinisk 
fysiologisk/nuklearmedicinsk konklusion/diagnose. 
 
Kunne vurdere hvilke kliniske tilstande, der kræver akut klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk 
undersøgelse. 
 
Kunne håndtere patientsituationer i forbindelse med klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk 
interventionsstudier (f.eks. ergometer- og farmakologisk stresstest, belastning med diuretika, ACE-
hæmmere, vippelejetest, FDG-injektion etc.) 

 
 
 
5.2 Kommunikator 

2 Kommunikator 

2.1 

Kunne kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere i en form præget af empati, 
tillid og situationsfornemmelse i et forståeligt sprog tilpasset relevante målgruppe, herunder: 
 

• Kunne effektuere afdelingens regler for opnåelse af patientsamtykke i forbindelse med 
undersøgelser. 

 
• Kunne indsamle relevant information om patienten forud for klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske 

undersøgelser. 
 

• Kunne afholde konference under supervision. 
 

• Kunne udforme en undersøgelsesbeskrivelse såvel skriftligt som mundtligt. 
 
 
 
5.3 Samarbejder 

3 Samarbejder 

3.1 

Kunne etablere og udvikle effektive samarbejdsrelationer i tværfaglige teams, specielt i samarbejde med 
bioanalytikere/sygeplejersker om undersøgelsesplanlægning og udførelse. 
 
Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og andre i afdelingen. 
 
Kunne samarbejde med lægerne og andet personale fra de kliniske afdelinger 

 
 
 
5.4 Leder/administrator 

4 Leder/administrator 

4.1 

Kunne redegøre for regler angående patientens selvbestemmelse og informeret samtykke. 
 
Kunne anvende afdelingens skriftlige procedurevejledninger og patientinformationer samt 
referenceprogrammer. 
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5.5 Sundhedsfremmer 
5 Sundhedsfremmer 

5.1 Kunne vurdere, at der ikke foreligger kontraindikationer for den påtænkte procedure. 

 
 
5.6 Akademiker 

6 Akademiker 

6.1 Undervise studenter, kolleger og andet personale 

6.2 Foretage litteratursøgning 

 
 
 
5.7 Professionel 

7 Professionel 

7.1 

Kunne erkende egne personlige faglige og etiske grænser. 
 
Kunne udvise passende personlig og interpersonel adfærd 
 
Kunne demonstrere en god balance mellem personlige og faglige roller 
 
Kunne varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af 
informeret samtykke, og overholdelse af tavshedspligt 

Der er i alt 14 kompetencer indenfor den medicinsk ekspert rolle, heraf er 3 almene kliniske 
kompetencer. Mht. de øvrige 6 lægeroller er i alt 16 kompetencer fordelt med hhv. 4, 3, 2,1,2 og 4 
kompetencer på kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og 
professionel. Der er ikke i uddannelsesprogrammet angivet lærings- og evalueringsstrategi ved de 
enkelte kompetencer. Man anbefales derfor ved udformning af uddannelsesplaner at læse om 
lærings og evalueringsstrategier i den nye målbeskrivelse fra 2009. 
 
6. Generelle kurser i introduktionsuddannelsen 
 
Der er i uddannelsen til at blive speciallæge et antal generelle kurser, som gennemføres på tværs af 
specialerne. Under introduktionsuddannelsen drejer det sig om kursus i ledelse, administration og 
samarbejde 1 (LAS 1) og vejledning. Kurserne er obligatoriske og oplysningerne samt 
tilmeldingslink kan findes på sekretariatet for lægelig videreuddannelses i Region Nord hjemmeside 
(www.videreuddannelsen-nord.dk). 
 
 
7. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
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Fra 1. maj 2009 offentliggjorde Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering 
af uddannelsesstederne på www.evaluer.dk.  Videreuddannelsesregion Nord har anvendt denne 
web-baserede løsning med elektroniske evalueringer for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. 
januar 2008.  
Lægerne bedømmer uddannelsesstederne på en skala fra 1 til 9 ud fra 24 spørgsmål, som er udmeldt 
fra Sundhedsstyrelsen i 1998. 
Alle ansættelsesforløb, en uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres ved hjælp af 
Sundhedsstyrelsens bilag D og E. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms 
minde den uddannelsessøgende læge om at evaluere det aktuelle forløb.  
Læger under hoveduddannelse vil få en adgangskode til systemet. Alle introduktionslæger skal 
oprettes af deres lønafdeling og vil derfra modtage en adgangskode.  
Når der er foretaget en evaluering vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge 
modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere 
kender ikke til evalueringen.  
Evalueringen under ansættelsen følger i øvrigt  Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”Vejledning 
og evaluering af den lægelige videreuddannelse”, inkluderende de aktuelt gældende 
evalueringsskemaer. 
 
Det overordnede ansvar for uddannelsen varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge 
(UO). UO sørger for, at den uddannelsessøgende læge har en hovedvejleder (HV). Denne har 
ansvaret for den praktiske gennemførsel af den uddannelsessøgendes forløb på afdelingen. UO og 
HV kan og bør assisteres af daglige kliniske vejledere (KV) (se målbeskrivelsen). Både HV og KV 
kan formelt få tildelt uddannelsesmæssig kompetence og i denne funktion refererer de til UO. UO 
skal sikre at alle læger ansat i klassificerede uddannelsesstillinger får den undervisning der er 
planlagt for den pågældende læges uddannelsesniveau. OU skal endvidere kontrollere og attestere at 
den uddannelsessøgende læge har opnået fornøden viden, færdigheder og rutine. UO og/eller HV 
skal afholde de foreskrevne, regelmæssige uddannelsessamtaler med lægen der er i 
uddannelsesforløbet: introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtaler med udfyldelse af 
gældende evalueringsskemaer.  
Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som 
beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod de satte mål, og på 
hvilken måde afdelingens læringsrammer kan optimere dette. Hvis et uddannelsesforløb ikke 
forløber planmæssigt, har HV pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem så 
hurtigt som muligt. Ved et utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende læge og HV 
forpligtet til at orientere UO, der skal forsøge at afhjælpe problemet.  
 
Afdelinger med uddannelsesstillinger er tilsluttet specialets inspektorordning. Med 2-3 år’s 
mellemrum besøges afdelingen af 2 af specialets inspektorer. De har forud for besøget skriftligt fået 
oplysninger om uddannelsesstedets uddannelsesforhold. Ved besøget vurderes uddannelses-
forholdende vha. samtaler med de uddannelsesansvarlige på afdelingen og de uddannelsessøgende 
læger og andre relevante personer. Efter besøget udfærdiges en rapport hvori uddannelsesstedet og 
de uddannelsessøgende får gode råd til hvordan uddannelsesmiljøet evt. kan gøres bedre. 
 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
 
Uddannelsen starter med en introduktionsperiode. Herefter påbegyndes det egentlige 
uddannelsesforløb. Dette baseres på en uddannelsesplan, der udarbejdes af UO eller HV ved en 
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introduktionssamtale i de 2 første uger af ansættelsen. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet 
og den uddannelsessøgende læges hidtidigt opnåede kompetencer udarbejdes den individuelle 
uddannelsesplan, som beskriver på hvilken måde den uddannelsessøgende læge vil arbejde hen mod 
de satte mål, og på hvilken måde afdelingens læringsrammer kan optimere dette. 
Uddannelsesplanen justeres løbende under ansættelsen bl.a. ved justerings- og slutevaluerings-
samtaler med udfyldelse af gældende evalueringsskemaer.  
Efter endt uddannelse skal den uddannelsessøgende læge have erhvervet alle de i logbogen angivne 
kompetencer og disse skal være godkendt af OE, HV eller KV. 
 
 
 
 


