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1. Indledning 

 
Specialet klinisk mikrobiologi er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også speciallæge‐
uddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions‐ og hoveduddannelsesforløb 
understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje (DSKM's hjemmeside ‐ Uddannelse). 
Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen 
blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskri‐
velse, 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 3 klinisk mikrobiologiske afdelinger, Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling Aarhus Universitets Hospital (KMA‐AUH), Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospi‐
tal (KMA Aalborg UH) og Mikrobiologisk Afdeling Midt‐Vest, Regionshospitalet Viborg (MA Midt‐
Vest). MA Midt‐Vest består af to afsnit, et på henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Regionsho‐
spitalet Herning. De 3 afdelinger løser i stor udstrækning samme opgaver, men der er forskelle i 
analyse‐ repertoiret, og hvordan arbejdet organiseres.  
 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 
om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspx
http://www.dasl.dk/port2008.doc
http://dskm.dk/uddannelse-2.html
http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/klinisk+mikrobiologisk+afdeling?
http://www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Klinisk-Mikrobiologisk-Afdeling
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?


2. Uddannelsens opbygning 
 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. 

Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. 

 

Ansættelse 

Mikrobiologisk Afd. Midt‐Vest Regionshospitalet Viborg MA Midt‐Vest1) 

12 mdr. 

1) hovedfunktionssted kan frit vælges til at være enten Viborg eller Herning. 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af fagli‐
ge funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af spe‐
ciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på 
ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 
 

Ansættelse:  
MA Midt‐Vest, Regionshospitalet Viborg.  
 
Ansættelsesstedet generelt 
MA Midt‐Vest er dannet ved fusion af de kliniske mikrobiologiske afdelinger i Viborg og Herning. 
Den består af to laboratorieafsnit, et i Viborg og et i Herning. Det er for introduktionslæger valgfrit, 
om man ønsker at have det primære funktionssted i Viborg‐ eller Herning afsnittet. Viden om de 
analyser, som ikke foretages begge steder opnås i starten af uddannelsen (se nedenfor side 6). Af‐
delingens ledelse er placeret i Hospitalsenheden Midt. Afdelingens profil kan i øvrigt ses på hjem‐
mesiden for MA Midt‐Vest (om afdelingen). Afdelingen udfører laboratoriediagnostik af infekti‐
onssygdomme. Dertil er knyttet rådgivning af sundhedspersonalet om forebyggelse og behandling 
med antibiotika ud fra laboratorieanalyseresultater. Afdelingen servicerer henholdsvis: 

- Hospitalsenheden Vest (Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm) 
- Hospitalsenheden Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) 
- samt de praktiserende læger i det geografiske område, som hospitalerne dækker. 

 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
Læger i introduktionsuddannelse har tilknyttet en hovedvejleder, som er speciallæge (se 
funktionsbeskrivelse for vejleder), desuden foregår vejledning via afdelingens øvrige læger.  Ud‐
dannelsessøgende vil i samarbejde med afdelingens øvrige læger varetage laboratoriedriften, råd‐
givning af klinisk sundhedspersonale vedrørende udredning og behandling af infektioner, foretage 
tilsyn af infektionspatienter, varetage forebyggende infektionshygiejniske opgaver og evt. deltage i 
forskning og udvikling.  
Fagspecifikke opgaver: 

1. Supervision af de klinisk mikrobiologiske laboratoriefunktioner 
Alm. bakteriologiske undersøgelser analyseres på begge afsnit: urindyrkninger, sårpodninger, luft‐
vejsprøver, bloddyrkninger.  

 4

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_mikrobiologi.aspx
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/mikrobiologisk-afdeling-midt-vest/om-afdelingen/uddannelse/


Specialiserede undersøgelser analyseres i: 

Viborg  

- Chlamydia trachomatis 
- Neisseria gonnorrhoeae 
- Alle serologiske undersøgelser 
- PCR undersøgelser 

Herning 

- Svampeundersøgelser 
- Tarmpatogene bakterier og virus 
- Tarmparasitter 
- Legionella dyrkning 
- PCR undersøgelser 

Se også afdelingens hjemmeside link 

2. Rådgivning  
- vedrørende tolkning af analysesvar på baggrund af patientprøver/andre prøver: bakterio‐

logiske, virologiske, parasitologiske, mykologiske og hygiejniske 
-  i forbindelse med hygiejnespørgsmål  
- omkring kvalitetsovervågning  
- med henblik på antibiotikabehandling og antibiotikapolitik  
- i forbindelse med overvågningsvirksomhed 
- ved erkendelse, begrænsning og bekæmpelse af epidemier mv. 
- ved fund af særlig bakteriel resistensudvikling (bl. a. multiresistens) 
- ved fund af MRSA (methicillin‐resistente Staphylococcus. aureus) 
- ved import af multiresistente bakterier fra udlandet 
- Der er ikke vagtfunktion for læger i introduktionsuddannelse. 

Der er ikke vagtfunktion for læger i introduktionsuddannelse. 
I‐lægen har følgende ansvar i i forhold til opgaverne ovenfor beskrevet: I‐lægen har ansvar for kli‐
niske problemstillinger i henhold til den progression der er beskrevet i uddannelsesprogrammet 
for læge i introduktionsstilling. Lægen er uddannelsesmæssigt ansvarlig for egen læring i henhold 
til målbeskrivelse samt og egen uddannelsesplan; læring i henhold til supervision og feedback til 
samarbejdspartnere samt i henhold til eget kompetenceniveau. Lægen er desuden medansvarlig 
for et godt samarbejde med alle personalegrupper i afdelingen; et sikkert og sundt arbejdsmiljø og 
et godt uddannelsesmiljø; at arbejde indenfor givne mål og rammer, herunder reflektere over eg‐
ne handlinger. 

Opgaverne kan også ses på afdelingens hjemmeside (opgaver) samt i funktionsbeskrivelse for læge 
i introduktionsuddannelse på MA Midt‐Vest.  

Arbejdstilrettelæggelse: 
Forud for sin tiltræden modtager I‐lægen et uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Klinisk 
Mikrobiologi, en generel uddannelsesplan og program for de første 3 ugers introduktionsperiode. 
De første 3 uger af ansættelsen er en introduktionsperiode, hvor I‐lægen er fritaget for rutine‐ og 
vagtopgaver. I løbet af denne periode eller umiddelbart derefter holdes en samtale med hovedvej‐
lederen og I‐lægen, evt. deltager den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO). Der foretages ud‐
færdigelse af individuel uddannelsesplan. Der henvises også til afdelingens generelle uddannel‐
sesplan. Introduktions perioden på 3 uger omfatter 1 dags generel introduktion til Hospitalsenhe‐
den Midt samt et 3 ugers introduktionsprogram, som sigter mod at I‐lægen 

- får kendskab til prøvernes gang og har demonstreret rutine i grundlæggende procedurer  
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http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/organisering
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/opgaver
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/mikrobiologisk-afdeling-midt-vest/om-afdelingen/uddannelse/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/mikrobiologisk-afdeling-midt-vest/om-afdelingen/uddannelse/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/uddannelse
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/uddannelse
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/uddannelse


- kan anvende afdelingens laboratorieinformationssystem 
- får kendskab til afdelingens antibiotikapolitik og principper for rådgivning om diagnostik og 

behandling af hyppige akutte infektionssygdomme  
- får kendskab til afdelingens infektionshygiejniske politik.  

I løbet af den 3 uger varende introduktionsperiode vil I‐lægen 2 dage få introduktion i de analyser, 
som ikke udføres på det laboratorium man er ansat. I løbet af resten af ansættelsen er det valgfrit, 
om I‐lægen ønsker at få mere indgående kendskab til de analyser, som kun udføres i det andet af‐
snit. 
Med de kompetencer, som erhverves og dokumenteres i introduktionsperioden, kan I‐lægen med 
fornøden supervision varetage afdelingens lægelige fagspecifikke opgaver (dog altid med en speci‐
allæge som bagvagt).  
I‐lægen vil arbejde under supervision af en af afdelingens speciallæger, Efterhånden kan arbejdet 
foregår mere selvstændigt på baggrund af de opnåede kompetencer.  
Det tilstræbes, at I‐lægen under ansættelsen i Midt‐Vest anvender ca. halvdelen af dagsarbejdsti‐
den til kliniske lægelige opgaver inkl. vagter og resten af tiden til praktisk og teoretisk træning, 
forskning, kvalitetsudvikling og undervisning. Der bliver mulighed for udarbejdelse /revision af in‐
strukser og vejledninger og evt. deltagelse i opsætning af nye analyser. Uddannelsen foregår i 
henhold til afdelingens generelle uddannelsesplan samt den individuelle uddannelsesplan. Den 
tidsmæssige fordeling af opgaverne vil blive vurderet og evalueret løbende under hensyntagen til 
opgaverne i uddannelsesplanen. Det forventes at arbejdsopgaverne og graden af selvstændighed 
vil stige samtidigt med uddannelsesniveau. 
 
Undervisning  
Konferencer: Afdelingens to afsnit har forskellig konferenceaktivitet, som er udspecificeret på 
hjemmesiden. Begge afsnit afholder dagligt kl. 8.15 en intern morgenkonference med gennem‐
gang af døgnets rådgivningsaktivitet. Hver mandag og fredag kl. 8.15 afholdes en fælles intern 
morgen‐videokonference for de to afsnit. Hver fredag er der desuden i forbindelse med videokon‐
ferencen planlagt undervisning for lægerne. De øvrige dage kan undervisning og gennemgang af 
instrukser også foregå via videokonference. I begge afsnit afholdes desuden ugentlige hygiejne‐
møder. 
De fastlagte eksterne konferencer er på følgende afdelinger: 
Regionshospitalet Herning: 3 gange om ugen på Intensiv Afdeling, 1 gang om måneden på Børne‐
afdelingen. 
Regionshospitalet Viborg: 2 gange om ugen på Intensiv Afdeling, 1 gang om ugen på Ortopædki‐
rurgisk Afdeling, 1 gang ugentlig på Børneafdelingen. 
 
Formaliseret undervisning: Læger i introduktionsuddannelse involveres i ad hoc undervisning og 
vejledning af al sundhedspersonale vedrørende klinisk mikrobiologiske analyser og metoder. Afde‐
lingen har desuden månedlig formaliseret undervisning af personalet, hvor afdelingens læger på 
skift underviser (så vidt mulig deltager alle afdelingens læger), desuden vil der være undervisning i 
daglige arbejdssituationer. En gang om måneden er der undervisning for afdelingens lægestab, 
denne foregår via videokonferenceudstyret for begge afsnit. Afsnittet i Viborg afholder 4 gange år‐
ligt undervisning for nye KBU‐læger. 
 
Kurser og kongresser 
De uddannelsessøgende vil få mulighed for at deltage i eksterne kurser samt, afhængig af deres 
forskningsaktivitet, relevante kongresser. 
Desuden udbydes en række kurser fra Videreuddannelsesregion Nord (se kurser på hjemmesiden) 
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http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/uddannelse
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/
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Forskning 
Det forventes, at læger i introduktionsuddannelse deltager i afdelingens forskningsaktiviteter un‐
der fornøden supervision. Afdelingens forskningsprofil kan ses på hjemmesiden (forskning).  
 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/forskning+-+projekter


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 kompe‐
tencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings‐ og kompetencevurderingsstrategier. 
 
Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste ”sakses” fra målbeskrivelsens logbog. 
I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er for‐
delt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevur‐
deringsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
 
CHECKLISTE 

Målnummer og 
kompetencemål 
 

Konkretisering af mål  Læringsmetoder 
 

Kompetencevurde‐
ringsmetode 
 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence‐
godkendelse 
(mdr.) 
 

1. Kunne varetage 
den lægelige vagt‐
funktion under su‐
pervision af special‐
læge, herunder kun‐
ne rådgive om ud‐
redning og behand‐
ling af akutte, livs‐
truende infektions‐
sygdomme. 

 Kunne anvise relevante prøvematerialer og ana‐
lyser til udredning af akutte, livstruende infekti‐
onssygdomme, herunder infektioner i central‐
nervesystemet, sepsis, endocarditis, pneumoni, 
nekrotiserende fasciitis, streptokok toksisk 
shock syndrom, gasgangræn, dysenteri og mala‐
ria. 

 Ud fra kendskab de vigtigste mikrobielle årsager 
til disse tilstande og med baggrund heri kunne 
foreslå empirisk antibiotisk og evt. anden akut 
behandling. 

 Ud fra den enkelte patients klinik, parakliniske 
fund og samlede undersøgelsesresultater kunne 
anvise optimal antibiotisk behandling til akutte, 
livstruende tilstande. 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt).. 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 
 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

1 
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http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen


Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

2. Kunne indgå i af‐
delingens daglige 
funktioner, herunder 
rådgivning om diag‐
nostik og behandling 
af hyppigt forekom‐
mende infektioner. 

 Kunne anvise diagnostik og behandling af hyp‐
pigt forekommende infektioner i øvre og nedre 
luftveje, urinveje, gastrointestinalkanalen, hud‐ 
og bindevæv, knogler og led. 

 Kunne anvise det/de sandsynlige foci for bakte‐
riæmi på baggrund af symptomatologi og mi‐
krobielle fund. 

 Anvise relevant udredningsprogram og behand‐
ling for patienter med bakteriæmi. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

1. ‐ 3. 
 
 
3. ‐ 6. 
 

3. Kunne anvise re‐
levante differential‐
diagnoser ud fra op‐
lysning om rejse‐
anamnese. 
 

 Ud fra kendskab til infektionssygdommes globa‐
le udbredelse og smittemåde, herunder specielt 
malaria, TB, meningokoksygdom, tyfus, viral 
hepatit, og HIV og kendskab til pt´s eksposition 
kunne anvise relevante differentialdiagnoser og 
udredningsprogrammer. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

9. ‐ 12. 
 

4. Kunne anvende 
hygiejnehåndbogens 
anvisninger om fo‐
rebyggelse af spred‐
ning af særligt smit‐
somme og/eller resi‐
stente mikroorga‐
nismer. 

 Kunne anvende lokale hygiejneforskrifter og ud 
fra disse anvise isolationsforanstaltninger og 
andre infektionshygiejniske tiltag for patienter, 
der har fået påvist eller mistænkes for at bære 
særligt smitsomme eller resistente mikroorga‐
nismer. 

 Kunne iværksætte infektionshygiejniske for‐
holdsregler ud fra kendskab til pt´s specifikke 
eksposition herunder specielt iværksætte rele‐
vante tiltag til at mindske smitte med fx MRSA 
under hospitalsindlæggelse. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

1. ‐ 3. 
 

5. Kunne udføre og 
tolke uopsættelige 
mikrobiologiske un‐

 Kunne udføre og tolke undersøgelse af akutte 
mikrobiologiske prøver, herunder fremstilling 
og mikroskopi af ‐ ufarvede præparater (fase‐

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐

1. 
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dersøgelser (vagt‐
prøver, herunder ru‐
tinefarvning, mikro‐
skopi og udsåning). 

 Kunne udså og inkubere mikrobiologiske prøver 
med henblik på isolation og identifikation af 
bakterier i overensstemmelse med en afdelings‐
instruks og vejledt af eventuelle fund ved mi‐
kroskopi. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig  

‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

råde. 
‐ Audit med vurdering af 
porteføljens optegnelser. 

6. Kunne rådgive om 
anvendelse af anti‐
mikrobielle kemote‐
rapeutika 

 Kunne anvise relevant antimikrobiel behandling 
ud fra kliniske fund, infektionsfokus og kend‐
skab til antimikrobielle kemoterapeutikas virk‐
ningspektrum, bivirkninger, farmakokinetik og 
vigtigste kontraindikationer. 

 Kunne anvise relevant antimikrobiel behandling 
til særlige patientgrupper specielt gravide, børn 
og allergikere. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Refleksiv rapport. 
 

6. ‐ 12. 

7. Kunne vurdere en 
resistensundersøgel‐
se og tolke resulta‐
tet i forbindelse med 
klinisk rådgivning. 

 Kunne relatere resultatet af en resistensunder‐
søgelse til bakteriediagnose, herunder konstitu‐
tiv og inducerbar resistens, kryds‐ og ko‐
resistens. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
 

3. ‐6. 
 

8. Kunne rådgive om 
diagnostisk udred‐
ning vha. mikrosko‐
pi, dyrkning, anti‐
gen/antistof påvis‐

 Have kendskab til hver metodes princip (inkl. 
basal bakteriel identifikation), fortrin og ulem‐
per, praktiske og tidsmæssige anvendelsesmu‐
ligheder samt væsentligste årsager til falsk posi‐
tive og negative resultater. 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Struktureret observation 

9. ‐12. 
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ning og gen‐
amplifikations me‐
toder. 

 Kunne anvise den eller de mest hensigtsmæssi‐
ge analysemetoder til afklaring af konkrete di‐
agnostiske problemstillinger. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

af færdigheder og adfærd. 

9. Kunne håndtere 
mikrobiologiske prø‐
ver på en sikker‐
hedsmæssigt for‐
svarlig måde for sig 
selv og andre i labo‐
ratoriet. 

 Kunne visitere prøver inden for klassifikation af 
biologiske agens i risikogrupperne 1‐4. 

 Kunne arbejde i overensstemmelse med sikker‐
hedsforskrifterne i omgangen med patientprø‐
ver, opforme rede mikroorganismer (kulturer) 
og laboratorieutensilier. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
 

1. ‐3. 
 

10. Kunne rådgive 
om korrekt prøve‐
tagning, emballering 
og forsendelse af 
almindeligt fore‐
kommende mikrobi‐
ologiske prøvetype. 

 For hver prøvekategori kunne rådgive for de 
forhold, som er kritiske for et optimalt diagno‐
stisk udbytte. 

 Kunne anvise emballering, opbevaring og for‐
sendelse i relation til prøvetype og ønsket diag‐
nostik. 

Roller: medicinsk ekspert /lægefaglig 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 

6. ‐9. 
 

11. Kunne indhente 
og videregive infor‐
mation, både med 
respekt for den 
sundhedsfaglige 
person, man kom‐
munikerer med, og 
således at modtage‐
ren forstår og kan 
gøre brug af infor‐
mationen i den klini‐

 Kunne indsamle informationer om kliniske pro‐
blemstillinger fra forskellige personalegrupper i 
sundhedsvæsenet, resumere og videregive dis‐
se fx ved intern konference. 

 Kunne informere om resultater (såvel prælimi‐
nære som definitive), således at de forstås kor‐
rekt og anvendes rationelt terapeutisk og i in‐
fektionsforebyggende øjemed. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
 

1. ‐3. 
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ske beslutningspro‐
ces. 

12. Kunne medvirke 
aktivt i undervisning 
af sundhedsfagligt 
personale. 

 Kunne formidle teoretisk og praktisk viden i en 
undervisningssituation. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

‐ Undervisning (udført af uddannelsessø‐
gende). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
 

9. ‐12. 
 

13. Kunne indgå i et 
team af medarbej‐
dere med forskellig 
uddannelsesmæssig 
baggrund og kompe‐
tence. 

 Kunne deltage i tværfagligt infektionshygiejnisk 
arbejde fx prævalensundersøgelse eller audit 

 Udvise faglig og social kompetence i forhold til 
biolanalytikere og andre medarbejdere i labora‐
toriet. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

9. ‐12. 
 

14. Kunne anvende 
principperne for ra‐
tionel antimikrobiel 
kemoterapi (”antibi‐
otikapolitik”). 

 Kunne rådgive om hvorfor terapi i størst muligt 
omfang bør forudgås af diagnostik. 

 Med eksempler kunne forklare normalfloraens 
betydning som beskyttende faktor mod infekti‐
on. 

 Kunne rådgive om betydningen af antibiotisk 
behandling for forceret mikrobiel evolution, 
herunder resistensudvikling. 

Roller: Sundhedsfremmer 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 

1. ‐3. 
 
3. ‐6. 
 
 
3. ‐6. 
 

15. Kunne anvende 
almene infektions‐
hygiejniske princip‐
per, specielt foran‐
staltninger til afbry‐
delse af smitteveje. 

 Kunne rådgive om og iværksætte infektionshy‐
giejniske forholdsregler ved fx gastroenterit på 
hospital og ved påvisning af MRSA 

Roller: Sundhedsfremmer 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 

1. ‐3. 
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varetage tilsyn. 

16. Have grundlæg‐
gende viden om mi‐
krobiologisk takso‐
nomi. 

 Kunne anvende elementær mikrobiel taksonomi 
(systematik, nomenklatur og identifikation) i 
den mikrobiologiske diagnostik 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 
‐ Refleksiv rapport. 

6. ‐12. 
 

17. Kunne systema‐
tisere og relatere 
kliniske observatio‐
ner og mikrobiologi‐
ske fund til hinan‐
den. 

 Kunne anvende viden om mikrobiel patogenese 
i den kliniske rådgivning 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Refleksiv rapport. 

9. ‐12. 
 

18. Kunne reflektere 
og udvise kritisk sans 
og evne til at bear‐
bejde ny viden 

 Kunne anvende artikler og lærebøger til selv‐
stændigt at søge ny viden 

 Med udgangspunkt i egne iagttagelser kunne 
formulere spørgsmål af principiel karakter som 
oplæg til søgning efter evidens og – under vej‐
ledning – foretage en kritisk vurdering af gæl‐
dende praksis. 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

‐ Teoretisk undervisning (dialog‐ og pro‐
blembaseret læring med aktiverende un‐
dervisning). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfa‐
ring og praktiske færdigheder (mesterlære, 
under supervision og selvstændigt). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Refleksiv rapport. 

6. ‐12. 
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19. Kunne fremlæg‐
ge og diskutere vi‐
denskabelige data 
under vejledning 

 Kunne resumere en videnskabelig artikel og re‐
latere den til klinisk praksis 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

‐ Undervisning (udført af uddannelsessø‐
gende). 
‐ Videnssøgning m. h. p. uddragning af evi‐
dens. 
‐ Selvstændig videnstilegnelse ud fra grund‐
bøger og anden litteratur (aftales med vej‐
leder). 
‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Casebaseret diskussion, 
med systematisk gennem‐
gang af afgrænset fagom‐
råde. 
‐ Refleksiv rapport. 

1. ‐12. 
 

20. Kunne varetage 
en specialerelevant 
rolle med interkolle‐
gial respekt. 

Roller: Professionel  ‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdig‐heder og ad‐
færd.  

9. ‐12. 
 

21. Kunne udvise 
faglig og etisk an‐
svarlighed over for 
patienten ved altid 
at behandle ud fra 
faglig opdateret vi‐
den. 

Roller: Professionel  ‐ Deltage i interne og kliniske konferencer; 
varetage tilsyn. 

‐ Struktureret observation 
af færdigheder og adfærd. 

1. ‐12. 
 

 
 



3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur‐
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
Mesterlære indtager en central stilling inden for klinisk mikrobiologi – det gælder både opgaver i 
relation til laboratoriet og klinisk rådgivning. Se i øvrigt ovenstående chekliste, hvor læringsstrate‐
gier er anført. 
 

Ansættelse:  
MA Midt‐Vest, Regionshospitalerne Viborg og Herning 
 
Læringsmetoder 

- Mesterlære indtager en central stilling. I‐læger vil arbejde under supervision indtil de har 
opnået diverse kompetencer.   

- Konferencer og undervisning: I‐lægen kan deltage i konferencer sammen med afdelingens 
speciallæger. Struktureret lægeundervisning foregår på skift mellem alle læger i afdelingen. 
Læringen sker ved dialog og drøftelse af blandt andet teori og aktuelle sygdomsforløb. 

- Selvstudium: I‐lægen introduceres i litteratursøgning i løbet af ansættelsen, og skal efter af‐
tale med vejleder selvstændig tilegnelse sig viden ud fra grundbøger og anden relevant fag‐
litteratur. 

- Videns formidling: Der er systematisk undervisning og ad hoc undervisning i forbindelse 
med rutinefunktioner, den daglige rådgivning af klinikere i infektionsproblematikker samt 
daglige interne konferencer. 

- Laboratoriepraksis: I‐lægen introduceres til det praktiske laboratorium arbejde (funktioner 
i laboratorium) med henblik på opnåelse af erfaring og praktiske færdigheder.  

- Laboratoriekursus: laboratoriekursus med systematisk undervisning i afdelingens metoder 
vil blive afholdt i den første ½ af ansættelsen. De tekniske færdigheder udvikles blandt an‐
det ved undersøgelse af en kendt bakteriekollektion. Undervisning i fagspecifikke emner 
varetages af de funktionsansvarlige speciallæger. 

- Klinisk praksis: deltagelse i interne og eksterne kliniske konferencer med diskussion af de 
enkelte cases og kliniske problemstilliner. Konferencesimulation vil om nødvendigt blive 
brugt til træning. 

 
Kompetencevurderingsmetoder 

- Struktureret observation af færdigheder og adfærd: I‐lægen har et tæt samarbejde med af‐
delingens speciallæger, som dermed følger uddannelseslægen under hele forløbet samt 
vurderer, hvordan uddannelseslægen begår sig i laboratoriet og i relation til specialets ud‐
adrettede aktiviteter. 

- Kompetencekort/ test: f.eks. spottest og /eller prøve indenfor et afgrænset fagligt område 
eller ’’hand’s on’’ eksamen / test for at vurdere laboratoriefærdighederne. 

- Casebaseret diskussion, med systematisk gennemgang af afgrænset fagområde: case med 
tilhørende notat, som uddannelseslægen har været involveret i, herunder også kvalitets‐
vurdering af uddannelseslægens problemstillingsdokumentering og valg af udredningspro‐
gram. 

- Refleksiv rapport: det skriftlige arbejde vurderes af en specialæge, som har det faglige an‐
svar for den faglige problemstilling. 
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3.3 Obligatoriske kurser  
 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 

(www.videreuddannelsen‐nord.dk) og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
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. 
 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
(www.videreuddannelsen‐nord.dk) og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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4. Uddannelsesvejledning 
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal ef‐
ter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
   

Ansættelse:  
MA Midt‐Vest, Regionshospitalerne Viborg og Herning  
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Det overordnede ansvar for uddannelsen varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæ‐
ge (UAO). Se funktionsbeskrivelse for UAO på MA Midt‐Vest: funktionsbeskrivelse. Den UAO er til‐
knyttet efteruddannelsesudvalg Regionshospitalet Viborg. Da afdelingen kun har en læge i intro‐
duktionsuddannelse er der ingen uddannelseskoordinerende YL. Introduktionsuddannelsen på MA 
Midt‐Vest varetages af afdelingens speciallæger, som alle har gennemgået vejlederkursus. 

 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Jævnfør funktionsbeskrivelse for vejleder på MA Midt‐Vest: link.  
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Jævnfør funktionsbeskrivelse for vejleder på MA Midt‐Vest: link.  
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Introduktionsuddannelsen på MA Midt‐Vest varetages af afdelingens speciallæger som alle funge‐
rer som kliniske vejledere. Undervisning i fagspecifikke emner varetages af de speciallæger, som er 
superbruger/specialist indenfor de forskellige analyser og fagområder se organisering af afdelin‐
gen (link). Supervision af kliniske færdigheder foregår løbende afdelingens interne daglige faste 
lægekonferencer (se link) samt anden kontakt til kliniske afdelinger, se også funktionsbeskrivelse 
for læger i introduktionsuddannelse på MA Midt‐Vest: link.  

Konferencer/møder 
Jævnfør afdelingens hjemmeside: link 
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http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Klinisk_mikrobiologi.aspx
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http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest/om+afdelingen/opgaver


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 lægelige 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‐

                                                       
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen‐nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 
3 Uddannelsesudvalg ‐ Videreuddannelsesregion Nord  
4 www.videreuddannelsen‐nord.dk/funktionsbeskrivelse ‐ PKL 
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
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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. 
 
 

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets vi‐
dereuddannelse 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 Uddannelsesudvalg ‐ Videreuddannelsesregion Nord 
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6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Der henvises til hjemmesiden for Mikrobiologisk Afdeling Midt‐Vest, Regionshospitalet Viborg (MA 
Midt‐Vest). 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Sundheds Uddannelser 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
(www adresse og LINK) 
 
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) 
 
 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger+og+centre/mikrobiologisk+afdeling+midt-vest?
http://cesu.au.dk/pkl/ansattepkler/
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
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