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1. Indledning 
Oplysninger om specialet klinisk genetik og uddannelsen til speciallæge i faget kan 
findes i Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik, Dansk Sel-
skab for Medicinsk Genetik på hjemmesiden, www.DSMG.dk, hvor også fagets por-
tefølje er tilgængelig.   
 
Uddannelsen til speciallæge er sammensat af følgende elementer: 
 
Introduktion:  
12 måneder på klinisk genetisk afdeling 
 
Hoveduddannelse 
18 måneder på klinisk genetisk stamafdeling 
6 måneders klinisk uddannelse (pædiatri) 
12 måneder på anden klinisk genetisk afdeling 
12 måneder på klinisk genetisk stamafdeling 
 
Under hoveduddannelsen kan der gennemføres fokuserede ophold på andre kliniske 
afdelinger og institutioner med kliniske problemstillinger relevante for uddannelse i 
faget. 
 
Hovedformålet med introduktionsuddannelsen er at klarlægge lyst til og egnethed til 
at fortsætte en uddannelse til speciallæge i klinisk genetik. 
 

2. Afdelingsbeskrivelse 
�
Klinisk Genetik Afdeling på Aalborg Sygehus er oprettet i 2009 med til primært at va-
retage genetisk udredning og rådgivning i region Nordjylland. Genetiske laboratorie-
funktioner er under planlægning i samarbejde med bl.a Afsnit for Molekylær Diagno-
stik,der organisatorisk tilhører den Funktionsbærende Enhed for Klinisk Biokemi,Syd   
med en fælles teknisk platform. Forventet udbygning i løbet af 2010.  
 
Klinisk genetiske funktioner udøves generelt på specialniveau. 
 
Afdelingen fungerer i et samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling på Århus Syge-
hus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeudmelding om en gene-
tisk enhed, Region vest. Afdelingen forventes at håndtere ca. 500 henvisninger af pa-
tienter/familier med et bredt genetisk diagnosemønster til genetisk udredning og råd-
givning i dialog og tæt samarbejde med de henvisende instanser, d.v.s. kliniske afde-
linger og almen praksis. Fælles ambulatorier blive oprettet for særlige områder, som 
onkogenetik og kardiogenetik. 
 
Afsnit for medicinsk diagnostik udfører genetiske analyser for monogene sygdomme 
og for sygdomsdisponerende gener. . I 2008 udførte afsnittet 3840 screeningsanaly-
ser og 250 analyser for kendt mutation fordelt på generne ved HNPPC, BRCA, Fac-
tor 2 og 5 samt laktoseintolerans med anvendelse af metoder som realtime PCR, 
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MLPA og direkte sekventering. Kompetencer vedrørende molekylær genetisk teori og 
praktik vil kunne erhverves ved funktion i dette afsnit. 
 
Kompetencer ved cytogenetisk laboratoriefunktion, præ- og postnatal diagnostik vil 
skulle erhverves gennem samarbejde med afdelingen på Århus Sygehus på særlige 
udearbejdsdage og/eller -perioder. 
 
Forskningsaktivitet kan understøttes af forskningsansvarlig overlæge og kontakt til 
forskningsmiljøer i Forskningens hus på Aalborg Sygehus 
 
Afdelingen har decentraliseret funktion med placering af genetisk udredning og råd-
givning, på andre af regionens sygehuse. 
 
Afdelingen består af en ledende overlæge, en forskningsoverlæge med tilknyttet kli-
nisk assistent og ½ laborant, 3 uddannelseslæger, 2 sekretærer.  
 
 

3.1 Uddannelsesforløbet 
Introduktionsuddannelsen omfatter 12 måneders ansættelse på Klinisk Genetisk Af-
deling på Aalborg Sygehus og med udedage/ -periode (totalt ca. 3 mdr.) på Århus 
sygehus, idet begge indgår i Århus Universitetshospital.  
I løbet af dette år skal opnås en række kompetencer, som tilsammen sikrer, at en 
række faglige opgaver sv.t. introduktionsniveau vil kunne løses efter uddannelsesfor-
løbet. Kompetencerne fordeler sig inden for de 7 roller, som henholdsvis  

 
Medicinsk ekspert 

Kommunikator 
Samarbejder 

Leder 
Administrator 

Sundhedsfremmer 
Akademiker 
Professionel 

 
Rollerne er nærmere beskrevet i Målbeskrivelsen, ligesom de overordnede beskri-
velser og retningslinier for de læringsstrategier, evalueringsmåder og den teoretiske 
uddannelse som fremgår af fagets målbeskrivelse. 
 

3.2 Kompetenceudvikling 
Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt sådant, at der primært er fokus på de nød-
vendige, generelle kompetencer inden for genetisk rådgivning og laboratoriefærdig-
hederne, først og fremmest den cytogenetiske del. Disse færdighedskompetencer 
danner basis for oplæring i og deltagelse i den daglige løsning af afdelingens opga-
ver inden for genetisk udredning og rådgivning og DNA-analyser på basalt niveau 
samt under funktion på Århus-afdelingen præ- og postnatale kromosomanalyser. 
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Logbogen (bilag 1) beskriver, hvilke specifikke kompetencer, der skal opnås under 
uddannelsesforløbet. 
 

3.3 Uddannelsesansvar og daglig vejledning 
Det overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen varetages af en uddannelses-
ansvarlig overlæge  
 
Ved ethvert uddannelsesforløb vil der være udpeget en daglig vejleder, der sikrer in-
troduktion til afdelingerne og gennemførelsen af uddannelsesforløbet samt fungerer 
som den primære kontaktperson.  
 

3.4 Evaluering og justering 
Start-, midtvejs- og afslutningssamtale gennemføres med den uddannelsesansvarli-
ge overlæge og den daglige vejleder. Flere justeringssamtaler med daglige vejledere 
gennemføres imellem disse. Ved midtvejssamtalen orienteres om kriterier og proce-
dure for ansøgning til hoveduddannelsesforløb (bilag 2) og evt. udfærdiges egnet-
hedserklæring til brug for ansøgning om et sådant.  
 
Der evalueres i fællesskab, hvilke kompetencer den uddannelsessøgende kan/skal 
tilegne sig, og der foretages nødvendige justeringer undervejs i opholdet. 
 
Den uddannelsessøgende skal sikre sig, at kompetencerne godkendes, efterhånden 
som de bliver opnået. Den uddannelsesansvarlige overlæge kvitterer for de opnåede 
kompetencer i Logbogen (bilag 1).  
 
Der vil løbende blive givet feed back til den uddannelsessøgende fra vejledere og 
andre, der er involveret i uddannelsen.  
 
Ved de formaliserede samtaler vil ajourførte opgørelser over gennemført genetisk 
rådgivning, kurser og læst litteratur samt deltagelse i faglig mødevirksomhed indgå i 
vurdering af forløbet. 
 
 
 

3.5 Introduktion 
Introduktionsprogrammet skal sikre, at du får et indblik i afdelingens aktiviteter, sam-
arbejde med andre afdelinger og forskningsaktivitet. Programmet har dog først og 
fremmest fokus på, at der opnås en fortrolighed med arbejdsgangen i den klinisk ge-
netiske enhed, samt at planerne for det specifikke uddannelsesforløb er præsenteret.  
 
I ansættelsens 1. uge gennemføres generel introduktion sideløbende med mere spe-
ciel klinisk genetisk præsentation. Der knyttes kontakt til afdelingens sekretær relate-
ret til uddannelsesforløb, hvorfra bistand til praktiske problemer og spørgsmål vedrø-
rende administration af uddannelsen kan rettes.  
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3.6 Arbejds- og læringsrammer   
De klinisk genetiske arbejdsopgaver varetages inden for dagarbejdstid.. Den uddan-
nelsessøgende deltager i alle interne planlægnings- og arbejdskonferencer, ligesom 
deltagelse i kontakter/konferencer med andre kliniske afdelinger vil indgå i uddannel-
sesplanen. Uddannelsesforløb vil således også kunne indeholde ad hoc opgaver in-
den for undervisning, forskning og faglig administration. 
 
Der vil være mulighed for deltagelse i fælles uddannelsesaktiviteter sammen med 
uddannelseslæger på andre klinisk genetiske afdelinger og på internationale kurser. 
 

4. Læringsstrategier  
Metoder til brug for den uddannelsessøgende læring 
Målbeskrivelsen for faget angiver flere læringsmetoder, der kan anvendes under ud-
dannelsen. 
 
På afdelingen her vil der især blive lagt vægt på følgende læringsstrategier.  
 
Vejledning og supervision ved klinisk genetisk udredning og rådgivning og laborato-
riearbejde. Læringen vil især være baseret på mesterlære som en form for reflekte-
rende læring, der bygger på indlæring og anvendelse af det indlærte. 
Mesterlæren foregår ved deltagelse i det praktiske fællesskab på afdelingen, og kva-
liteten i læringsstrategien indebærer indsats fra såvel mester som lærling og foregår 
over en længerevarende periode. Mesterlære forudsætter således også aktiv og 
selvstændig indsats fra den uddannelsessøgende som en del af et kvalificeret ”par-
løb”. 
 
Afdelingsundervisning. Fagets teoretiske grundlag indlæres og beherskes gennem 
præsentation ved organiseret undervisning i afdelingen, der kan omfatte såvel læge-
stablen som områdets øvrige medarbejdere. 
 
Tildeling af opgaver. Selvstændigt indsamle data, vurdere og syntetisere en pro-
blemstilling. Det kan fx være i direkte relation til det klinisk genetiske arbejde eller 
gennemgang af videnskabelige tidsskrifter, bøger eller andre kilder, som fx Internet til 
belysning af et problem.  
 
Udarbejdelse af skriftligt materiale. Er eksempelvis redegørelse til kliniske afdelinger 
vedrørende specifikke arvelige sygdommes baggrund, klinisk og genetisk. Instrukser 
for interne arbejdsprocesser. 
 
Deltagelse i projekt. Aktiv deltagelse i formulering af problemstilling, indsamling af 
data, sammensætte og vurdere data og skriftlig dokumentation/artikel.  
 
Ved fastlæggelse af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan vil der med den 
uddannelsesansvarlige overlæge blive aftalt anvendelse af disse metoder til erhver-
velse af enkelte kompetencer. Herudover vil der naturligt ske en løbende vurdering af 
læringsstrategien for den uddannelsessøgende i forbindelse med dialog med vejle-
der(e). 
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5. Evalueringsstrategier   
Blandt målbeskrivelsens angivelse af evalueringsstrategier vil følgende især blive 
anvendt: 
 
Struktureret, kollegial bedømmelse. Bedømmelse, hvor den uddannelsesgivende læ-
ge direkte observerer den uddannelsessøgende i dennes udøvelse af praksis. Særlig 
relevant inden for genetisk udredning og rådgivning.  
 
Struktureret observation i laboratoriet. Som ovenfor, men med særligt fokus på labo-
ratoriepraksis og vores procedurebeskrivelser, analyseforskrifter kan anvendes som 
det strukturerede grundlag. 
 
Struktureret vejledersamtale. Denne kan anvendes til at afdække og vejlede vedrø-
rende viden og holdninger samt evne til at strukturere og redegøre for handlingsfor-
løb. 
 
Audit af arbejdspraksis. Superviseret og struktureret gennemgang af genetiske råd-
givningssager med henblik på gennemførelse af udredning og patientkontakt. Kan 
også omfatte gennemgang af analysebeskrivelser og kliniske tolkninger samt vejled-
ninger til rekvirerende afdeling. 
 
Bedømmelse af afholdt undervisning. Metoden anvendes i forbindelse med afgørel-
sen af, om en given kompetence er erhvervet. 
 
Der vil desuden ske en samlet, løbende vurdering af den uddannelsessøgende i det 
klinisk genetiske arbejde med vurdering af progressionen i erhvervelsen af kompe-
tencer, også gennem den løbende dialog med vejlederne.  
 

6. Evaluering af uddannelsesprogram/-plan 
Evaluering af uddannelsesprogram og – plan gennemføres ud fra retningslinierne 
beskrevet i ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”.  
 
Evalueringen gennemføres ved  
 
• Ansættelse inden for de første 2 uger: Introduktionssamtale mellem uddannelses-

søgende og den uddannelsesansvarlige overlæge samt evt. daglige vejledere. 
Samtalen har fokus på information om specialet, dets opgaver og opbygning samt 
gennemgang af uddannelsesprogram og af den uddannelsessøgendes opgaver. 
Desuden diskuteres gensidige forventninger fagligt og videnskabeligt, og det indi-
viduelle forløb fastlægges. 

 
Efter 6 måneder 
• Formaliseret justeringssamtale mellem den uddannelsessøgende og den uddan-

nelsesansvarlige overlæge samt daglige vejledere med henblik på vurdering af 
kompetenceniveau og justering af uddannelsesplan. Orientering om krav til og 
procedure for ansættelse i hoveduddannelsesforløb 
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Afslutning af introduktionsuddannelsen  
• Samtale mellem den uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlige overlæ-

ge indeholdende evaluering af den uddannelsessøgende, af uddannelsespro-
cessen og afdelingens uddannelsestilbud 
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BILAG 1 
 

 
 
 
 
 

Speciallægeuddannelse 
 
i 
 

Klinisk Genetik 
 

Introduktionsuddannelsen 
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1. INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 
�

2. Mål for Introduktionsuddannelsen 
 

2.1. MEDICINSK EKSPERT 
 

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
 Vidensmål 

 
1. Redegøre for normal og abnorm celledeling, kro-

mosomstruktur, morfologi og nomenklatur 
Undervisningsopgaver. Bedømmelse af afholdt undervisning 

 

2. Redegøre for monogene og komplekse nedarv-
ningsmønstre. 

Undervisningsopgaver Bedømmelse af afholdt undervisning 

3. Redegøre for anvendelse af genetiske laborato-
rieteknikker: cytogenetiske og molekylærgeneti-
ske. 

Tildeling af specifikke opgaver: skriftlig 
beskrivelse fx til information af kliniske af-
delinger  

Struktureret vurdering af skriftlig redegø-
relse 

  

2.1.a. Genetisk udredning og risikovurdering: 
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1. Optage slægtsanamnese med optegnelse af stam-
tavle. 

Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning.  
og 
Selvstudium. 

Struktureret observation i klinikken. 
 

2. Skelne mellem autosomal dominant, autosomal 
recessiv og kønsbunden arvegang ud fra nedarv-
ningsmønstre. 

Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Selvstudium 

Struktureret observation i klinikken 

3. Anvende principperne for analyse af nedarv-
ningsmønstrene for arvelige kromosomabnormi-
teter. 

Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Selvstudium 

Struktureret observation i klinikken 

4. Anvende principper for risikoberegning ud fra 
empiriske data. 

Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Selvstudium. 

Struktureret observation i klinikken 

5. Ved søgning i litteraturdatabaser og klinisk ge-
netiske databaser indhente viden om genetiske 
sygdomme, faktorer og forhold.  

Tildeling af specifikke opgaver 
og/eller 
Litteraturopgaver.�

Vurdering af specifikke opgaver 

  

2.1.b. Genetiske sygdommes og syndromers klinik: 
1. Anvende indikationer for diagnostik ved mono-

gen sygdom inkl. ved prænatal diagnostik.   
Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Afdelingsundervisning og -konferencer. 
 

Vurdering af specifikke opgaver 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse 
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2. Anvende indikationerne for postnatal og præna-
tal cytogenetisk og molekylærgenetisk diagno-
stik. 

Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Afdelingsundervisning og -konferencer. 

Vurdering af specifikke opgaver 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse 

3. Tolke resultater af prænatal risikovurdering og 
yde prænatal vejledning svarende hertil. 

 

Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Afdelingsundervisning og -konferencer. 

Vurdering af specifikke opgaver 
og 
Struktureret kollegial bedømmelse 
 

  

2.1.c. Genetisk rådgivning og opfølgning: 
1. Yde prænatal genetisk vejledning før prøve-

tagning og kunne informere om muligheden for 
genetisk præimplantationsdiagnostik (PGD). 

Vejledning og supervision ved genetisk råd-
givning. 
og 
Afdelingskonferencer og -undervisning. 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Vurdering af videooptagelser. 

  

2.1.d. Teknisk ekspert: 
1. Redegøre for principperne for celledyrkning og 

steril dyrkningsteknik. 
Selvstudium. 
og 
Tildeling af skriftlig opgave 

Vurdering af skriftlig opgave 

2. Redegøre for principperne for konventionel 
lysmikroskopi og for fluorescens-mikroskopi. 

Selvstudium. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk labora-
toriearbejde 

Kortsvar test vedrørende viden med re-
lation til genetisk laboratorieaktivitet 
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3. Redegøre for principperne for de vigtigste bånd-
farvningsmetoder (Q-, G- og R-bånd). 

 

Selvstudium. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk labora-
toriearbejde 

Kortsvar test vedrørende viden med re-
lation til genetisk laboratorieaktivitet 
 
 

4. Foretage en klassisk kromosomanalyse af G- el-
ler Q-bånd omfattende kromosomtælling, analy-
se og karyotypering. 

Vejledning og supervision i praktisk labora-
toriearbejde 

Struktureret observation i laboratoriet 

5. Angive principperne for oprensning af DNA, 
opmærkning af prober og ”southern blot” analy-
se. 

Selvstudium. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk labora-
toriearbejde 

Kortsvar test vedrørende viden med re-
lation til genetisk laboratorieaktivitet og 
Struktureret observation i laboratoriet 

6. Redegøre for princippet ved en PCR reaktion. Selvstudium. 
og 
Vejledning og supervision i praktisk labora-
toriearbejde 

Kortsvar test vedrørende viden med re-
lation til genetisk laboratorieaktivitet 
og 
Struktureret observation i laboratoriet 

�

2.2. KOMMUNIKATOR 
 

 
Kompetencekrav  Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
1. Afdække og formulere med den rådsø-

gende det fælles grundlag for den gene-
tiske udrednings- og rådgivningsproces. 

Vejledning og supervision ved genetisk rådgiv-
ning. 
 
 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og/eller 
Vurdering af videooptagelser.  
�

2. Interviewe den/de rådsøgende, så en 
præcis og tilstrækkelig familieanamnese 
bringes til veje. 

Vejledning og supervision ved genetisk rådgiv-
ning 

Struktureret kollegial bedømmelse 
og/eller 
Vurdering af video-optagelse 
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3. Mundtligt og skriftligt håndtere regler 
om tavshedspligt og informeret samtyk-
ke i forløbet af en genetisk familieud-
redning. 

Vejledning og supervision ved genetisk rådgiv-
ning 

Struktureret kollegial bedømmelse 

4. Udfærdige skriftlig beskrivelse af opnået 
information og givet rådgivning både i 
journalform og til brug for information 
af kolleger og i resuméform til den/de 
rådsøgende. 

Skriftlig opgave: Udfærdigelse af dokumenter 
og journal i genetisk rådgivningssagsforløb  

Bedømmelse af opgave 

5. Formidle genetisk information til læge-
kolleger i andre specialer og til para-
medicinsk personale. 

Undervisningsopgave 
 

360-graders evaluering 

�
�
�
�
�

2.3. SAMARBEJDER 
 

 
Kompetencekrav - Mål 
 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
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1. Deltage aktivt i afdelingens interne konferencer og 
konferencer med samarbejdende afdelinger for 
herigennem at bidrage til at øge det faglige ni-
veau til gavn for patienterne. 

 

��
�
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og 
Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Udarbejdelse af skriftligt materiale.�

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
360-graders evaluering 
og 
Audit af arbejdspraksis 
eller 
(	����	��	���������	�

 

2.4. LEDER / ADMINISTRATOR 
 

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
1. Udforme instruks for arbejdsopgaver i 

afdelingen. 
Tildeling af specifikke opgaver.  
og 
Udarbejdelse af skriftligt materiale. 

Bedømmelse af opgave 
 
 

 
�

2.5. SUNDHEDSFREMMER 
 

 
Kompetencekrav – Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
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1. Anvende metoder til at lokalisere lokale, 
regionale eller nationale ressourcegrup-
per/patientforeninger og kunne omsætte 
kontakt til og fra disse. 

 

Tildeling af specifikke opgaver. 
og/eller 
Afdelingsundervisning og -konferencer.�

Bedømmelse af udførte opgaver og projekter. 
og/eller  
Bedømmelse af afholdt undervisning 
 

�

2.6. AKADEMIKER 
 

 
Kompetencekrav  Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
1. Opstille en klinisk problemstilling. 

 

2. Erkende og påvise manglende viden om-
kring det kliniske spørgsmål. 

3. Udarbejde en plan for udfyldelse af vi-
denshuller. Litteratursøgning, database-
søgning, konsultationer med kolleger i et 
nationalt og internationalt netværk. 

Undervisningsopgaver 
og/eller 
Tildeling af specifikke opgaver 
 
 

Bedømmelse af udførte opgaver/projekter 
og/eller 
Bedømmelse af afholdt undervisning. 
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2.7. PROFESSIONEL 
 

 
Kompetencekrav  Mål 

 
Læringsstrategi 

 
Evalueringsstrategi 

  
Efter afsluttet Introduktionsuddannelse skal lægen kunne: 
1. Udvise den holdning, bl.a. præget af ven-

lighed, forståelse og empati, som anses 
for afgørende for klinisk genetik. 

 
 

Vejledning og supervision af praktisk klinisk 
genetisk arbejde  
og 
Afdelingsundervisning- og konferencer. 
og 
Vejledning og supervision ved genetisk rådgiv-
ning. 
 

Struktureret kollegial bedømmelse. 
og 
Bedømmelse af arbejdspraksis (intern/ekstern). 
 

2. Angive det faglige, lovgivningsmæssige 
og etiske kodeks, som læger er bundet af. 

 

Selvstudium 
og 
Undervisning 

Struktureret kollegial bedømmelse 
og 
Evaluering af undervisning 

3. Anvende relevante administrative regler 
og love i sundhedssystemet med henblik 
på retningslinier for egen arbejdspraksis. 

Selvstudium 
og 
Praktisk Klinisk Arbejde 
 

Bedømmelse af arbejdspraksis 

�
�


