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1. Indledning 
 

Specialet Klinisk mikrobiologi er beskrevet i specialets målbeskrivelse (www.sst.dk), hvor også 

speciallægeuddannelsen i specialet er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og 

hoveduddannelsesforløb (HU forløb) understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogram, 

uddannelsesplan, logbog og portefølje. Godkendelsen af kompetencer, kurser og 

uddannelsesforløb, herunder attestation for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer sker 

i det elektroniske logbogssystem (Logbog.net), som lægen vil blive introduceret til ved starten af 

ansættelsen. Porteføljen, der er den enkelte uddannelseslæges samling af dokumenter, oversigter 

og personlige notater, der understøtter læringsprocessen, tjener også til dokumentation i forløbet 

af speciallægeuddannelsen. 

 

Specielle regionale forhold 

I Videreuddannelsesregion Nord er der 2 klinisk mikrobiologiske afdelinger, Klinisk Mikrobiologisk 

Afdeling, Aarhus Universitetshospital (KMA-AUH) og Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitets-

hospital (KM Aalborg UH).  

De 2 afdelinger løser i stor udstrækning samme opgaver, men der er forskelle i analyse- 

repertoiret, befolkningsgrundlaget og dermed antallet af prøver samt 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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2. Uddannelsens opbygning 
 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i Målbeskrivelsen. 

Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i den konkrete ansættelse. 

 

Ansættelse  

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital, KM Aalborg UH 

12 mdr. 

 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af 

faglige funktioner og læringsrammerne 
 

Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) 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. 

 

Ansættelsen:  

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital, KM Aalborg UH 

 

Ansættelsesstedet generelt: 

Klinisk Mikrobiologi (KM) Aalborg Universitetshospital, er det eneste klinisk mikrobiologiske 

speciale i Region Nordjylland og betjener alle regionens hospitaler, praktiserende læger og 

speciallæger.  Specialet består af et klinisk mikrobiologisk afsnit, et infektionshygiejnisk afsnit samt 

et professorat. KM udfører diagnostik indenfor bakteriologi, mykologi, serologi, virologi og 

parasitologi ved hjælp af såvel klassiske metoder som moderne molekylærbiologiske metoder. KM 

yder lægelig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsernes resultat, samt diagnostik og 

behandling af infektioner og foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme og 

antibiotikaresistens. Eksisterende vagtordning på KM dækker rekvirenternes behov hele døgn. 

Infektionshygiejnen har ligesom det mikrobiologiske afsnit regionsfunktion og dækker sygehusene, 

Psykiatrien i Region Nordjylland samt regionens døgn- og daginstitutioner. Inden for MRSA- 

området ydes også råd og vejledning til primærsektoren.  

KM’s kliniske professor er ansvarlig for afdelingens forskning. Specialet har et tæt 

forskningsmæssigt samarbejde med en række kliniske afdelinger og deltager aktivt i flere 

forskningsmæssige netværk og i eksternt finansierede projekter.  

Se i øvrigt afdelingens profil, KM Aalborg UH. 

 

Organisation af speciale og faglige arbejdsfunktioner: 

Den uddannelsessøgende læge i introduktionsstilling skal under sin 12 måneders ansættelse opnå 

en grundlæggende praktisk og teoretisk kunnen og dokumentere sin egnethed for specialet. 

Samtidig skal vejledningen under ansættelsen bibringe den uddannelsessøgende læge fornøden 

klarhed til at foretage sit endelige specialevalg. 
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Arbejdsmæssige opgaver for afdelingens læger er:  

- laboratoriedrift (med vagtfunktion med speciallæge i beredskabsvagt), 

- rådgivning i forbindelse med udredning og behandling af infektioner samt 

antibiotikaprofylakse 

- infektionshygiejnisk rådgivning,  

- forskning og udvikling, deltagelse i kvalitetssikrings opgaver, undervisning, 

- deltagelse i konferencer og udarbejdelse/revision af information for klinikere. 

Alle konkrete fagspecifikke opgaver varetages initialt under supervision.  

De lægelige hovedopgaver er kort beskrevet på afdelingens hjemmeside KM Aalborg UH samt i 

Funktionsbeskrivelse for læge i introduktionsstilling på KM Aalborg Universitetshospital.  

 

I introduktionsperioden er reservelægen friholdt for rutineopgaver og til stede i dagarbejdstiden. 

Introduktionen omfatter også 1 dags generel introduktion til Aalborg Universitetshospital og 

heldags Fælles introduktion for YL og heldagskursus i IT- undervisningen. 

Introduktionsprogrammet sigter mod at den uddannelsessøgende læge 

- introduceres i afdelingens funktioner, 

- uddannes i tjeklistens punkter for deltagelse i afdelingens vagtordning, 

- introduceres til afdelingens antibiotikapolitik og særlige behandlingsinstrukser, 

- skal kunne indgå i et teamwork med andre personalegruppe 

 

Med de kompetencer, som erhverves og dokumenteres i introduktionsperioden, kan reservelægen 

med fornøden supervision varetage de lægelige arbejdsopgaver, herunder telefonisk rådgivning og 

vagtfunktion med speciallæge i beredskabsvagt. 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.  

Alle uddannelsessøgende læger oprettes i Q - Pulse system.  De udvalgte dokumenter (f. eks. 

retningslinjerne, lægelige/ laboratorieinstrukser) bliver distribueret løbende til personlig 

brugerprofil. Dokumentations samling opdateres i takt med kompetenceudvikling.  

Arbejdstilrettelæggelse: 

De daglige rutinefunktioner på KM foregår kl. 08.00 - 15.30.  

Arbejdsfunktioner (B, D, T, V, ’’blå dag’’) for YL fordeles og planlægges på arbejdsskemaet if. rul. 

Kontinuitet af arbejdsfunktioner tages også i betragtning. Ved sygdom og andre tilfælde (f. eks. 

ferie, afspadsering og kurser) af færre læger i fremmøde, løses akutte opgaver først, og 

arbejdstilrettelæggelse aftales med speciallægen. 

Læger, der figurerer på arbejdsplanen som værende ”Blå dag”, anvender tiden til uddannelse, 

forskning, kvalitetssikring og - udvikling, undervisning, udarbejdelse af instrukser og vejledninger, 

opsætning af nye metoder m.v.  

Introduktionslæger indgår løbende i vagtfunktionen (dvs. tilkaldevagt på telefonen med 

speciallæge i beredskabsvagt) udenfor dagarbejdstid på hverdage samt i weekender. 

Se nærmere beskrivelse af lægelige arbejdsfunktioner i Vagtinstruks for yngre læger (YL). 

 

Undervisning  

Undervisning på afdelingen er implementeret i arbejdsgangen og fokuserer mere på 

individualiseret kontinuerlig undervisning, som suppleres med fællesundervisning. Det faglige 

niveau og kompetencer søges udviklet ved supervision, intern oplæring, åbenhed og vilje til 
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refleksion over egen faglighed. 

 

Konferencer: 

Det forventes at uddannelsessøgende læge deltager aktivt i afdelingens interne konferencer. 

Mandag & Fredag: lang middagskonference (1 time) om alle igangværende 

problempatienter. Ved denne gennemgang vurderes for hver enkelt patientjournal, om der er 

iværksat en relevant behandlings- og udredningsplan, og evt. yderligere tiltag diskuteres. 

Tirsdag & Onsdag & Torsdag: kort middagskonference/ briefing (15 min) hvor enkelte 

aktuelle patienter diskuteres mhp. rådgivning, behandling. 

 

Eksterne konferencer har stor undervisningsværdi og lægen i introduktionsstilling kan deltage i 

dem med seniorlæge. Oversigt over eksterne konferencer på forskellige kliniske afdelinger ses 

Konferencer med andre specialer. 

 

Formaliseret undervisning: 

- Fastlagt skema for staff - meetings på tirsdage morgen. På tirsdage hvor der ikke er staff - 

meeting er der skemalagt intern undervisning eller fælles undervisning med de medicinske 

afdelinger. 

- En gang om måneden afholdes lægelig undervisning, hvor der fremlægges og diskuteres 

kliniske, diagnostiske og behandlingsrelaterede problemstillinger, gennemgås instrukser og 

forskriftskrivnings opgaver. 

- Skemalagt ’’Journal Club’’ hver fredag morgen. ”Journal Club” afholdes sammen med læger 

fra Infektionsmedicinsk Afdeling. 

- Hver onsdag (middag) holder uddannelsessøgende læger Case præsentation for 

afdelingens bioanalytikere. 

- Ca. en gang hver 3 måned afholdes udvidet case for afdelingens personale, hvor YL 

underviser i udvalgte kliniske emner.  

- Hver fredag ved lægelig konference holder uddannelsessøgende/ seniorlæger gennemgang 

af bakteriologisk case, hvor diskuteres identifikations-/ vurderings-/ besvarelsesmuligheder. 

- Kliniske afdelinger har ønske om fokuseret undervisning i emner vedrørende infektioner og 

antibiotika og afdelingens læger varetager disse opgaver på skift efter erfaringsniveau. 

- Undervisning af medicinstuderende primært foregår som case-baseret og afdelingens 

læger bidrager med undervisning. 

 

Kurser/møder:  

- Generelle kurser: se afsnit 3.3. Tilmelding: Plan2learn 

- KM Aalborg UH prioriterer, at reservelægen deltager i specialerelaterede møder, så vidt 

det er muligt. 

Forskning:  

KM’s kliniske professor er ansvarlig for afdelingens forskning. Specialet har et tæt 

forskningsmæssigt samarbejde med en række kliniske afdelinger og deltager aktivt i flere 

forskningsmæssige netværk og i eksternt finansierede projekter.  

Det forventes, at læger i introduktionsuddannelse deltager i afdelingens forskningsaktiviteter 

under fornøden supervision. Forskningsprofil kan ses på hjemmesiden. 
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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 (Målbeskrivelsen 

2014, SST). Der henvises desuden til 2 publikationer fra Sundhedsstyrelsen, som kan bruges til 

inspiration: Rapport om lægeroller og Rapport om kompetencevurderingsmetoder.  

 

Indholdet og rækkefølgen i nedenstående tjekliste er ”sakset” fra målbeskrivelsens logbog. 

I dette program findes anvisning på, hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. 

Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet m.m. Lærings- og 

kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. 

Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes 

beskrevet 
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Tjekliste for introduktionsuddannelse i Klinisk Mikrobiologi på Aalborg Universitetshospital 

 

 

Målnummer og 

kompetencemål 

 

 

Konkretisering af kompetence 

 

Læringsstrategier 
 

 

Kompetence-

vurderingsmetode 
 

Tidspunkt for 

forventet 

kompetence-

godkendelse  
 

1. Kunne varetage den 

lægelige vagtfunktion under 

supervision af speciallæge, 

herunder kunne rådgive om 

udredning og behandling af 

akutte, livstruende 

infektionssygdomme. 

• Kunne anvise relevante prøvematerialer og analyser til udredning 

af akutte, livstruende infektionssygdomme, herunder infektioner i 

centralnervesystemet, sepsis, endocarditis, pneumoni, 

nekrotiserende fasciitis, streptokok toksisk shock syndrom, 

gasgangræn, dysenteri og malaria. 

• 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. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt).. 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd. 

Kompetencekort. 

1.måned 

2. Kunne indgå i afdelingens 

daglige funktioner, herunder 

rådgivning om diagnostik og 

behandling af hyppigt 

forekommende infektioner. 

• Kunne anvise diagnostik og behandling af hyppigt forekommende 

infektioner i øvre og nedre luftveje, urinveje, 

gastrointestinalkanalen, hud- og bindevæv, knogler og led. 

• Kunne anvise det/de sandsynlige foci for bakteriæmi på baggrund 

af symptomatologi og mikrobielle fund. 

• Anvise relevant udredningsprogram og behandling for patienter 

med bakteriæmi. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

1. - 3. måned 

 

 

1. - 3. måned 

 

3. - 6. måned 

 

3. Kunne anvise relevante 

differentialdiagnoser ud fra 

oplysning om 

rejseanamnese. 

 

• Ud fra kendskab til infektionssygdommes globale 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 problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

 

9. - 12. måned 

 

4. Kunne anvende hygiejne-

håndbogens anvisninger om 

forebyggelse af spredning af 

særligt smitsomme og/eller 

resistente mikroorganismer. 

• 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 mikroorganismer. 

• Kunne iværksætte infektionshygiejniske forholdsregler ud fra 

kendskab til pt´s specifikke eksposition herunder specielt 

iværksætte relevante tiltag til at mindske smitte med fx MRSA 

under hospitalsindlæggelse. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

 

 

 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Undervisning i emnet (varetaget af 

uddannelsessøgende) 

 

 

 

 

1. - 3. måned 
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Målnummer og 

kompetencemål 

 

 

Konkretisering af kompetence 

 

Læringsstrategier 
 

 

Kompetence-

vurderingsmetode 
 

Tidspunkt for 

forventet 

kompetence-

godkendelse  
 

5. Kunne udføre og tolke 

uopsættelige 

mikrobiologiske 

undersøgelser (vagtprøver, 

herunder rutinefarvning, 

mikroskopi og udsåning). 

• Kunne udføre og tolke undersøgelse af akutte mikrobiologiske 

prøver, herunder fremstilling og mikroskopi af - ufarvede 

præparater (fasekontrast) - Gram-, methylenblåt og Ziehl-Neelsen 

farvede præparater, samt - Giemsa-farvede 

blodudstrygningspræparater med henblik på malariaparasitter. 

• Kunne udså og inkubere mikrobiologiske prøver med henblik på 

isolation og identifikation af bakterier i overensstemmelse med en 

afdelingsinstruks og vejledt af eventuelle fund ved mikroskopi. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig  

 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

Kompetencekort. 

 

 

 

 

 

1. måned 

6. Kunne rådgive om 

anvendelse af 

antimikrobielle 

kemoterapeutika 

• Kunne anvise relevant antimikrobiel behandling ud fra kliniske 

fund, infektionsfokus og kendskab til antimikrobielle 

kemoterapeutikas virkningspektrum, 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 problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

-Undervisning i emnet (varetaget af 

uddannelsessøgende) 

 

 

 

6. - 12. måned 

7. Kunne vurdere en 

resistensundersøgelse og 

tolke resultatet i forbindelse 

med klinisk rådgivning. 

• Kunne relatere resultatet af en resistensundersøgelse til 

bakteriediagnose, herunder konstitutiv og inducerbar resistens, 

kryds- og ko-resistens. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

 

3. - 6. måned 

 

8. Kunne rådgive om 

diagnostisk udredning vha. 

mikroskopi, dyrkning, 

antigen/antistof påvisning 

og gen-amplifikations 

metoder. 

• Have kendskab til hver metodes princip (inkl. basal bakteriel 

identifikation), fortrin og ulemper, praktiske og tidsmæssige 

anvendelsesmuligheder samt væsentligste årsager til falsk positive 

og negative resultater. 

• Kunne anvise den eller de mest hensigtsmæssige analysemetoder 

til afklaring af konkrete diagnostiske problemstillinger. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

 

 

 

9. - 12. måned 

 

9. Kunne håndtere 

mikrobiologiske prøver på 

en sikkerhedsmæssigt 

forsvarlig måde for sig selv 

og andre i laboratoriet. 

• Kunne visitere prøver inden for klassifikation af biologiske agens i 

risikogrupperne 1-4. 

• Kunne arbejde i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i 

omgangen med patientprøver, opforme rede mikroorganismer 

(kulturer) og laboratorieutensilier. 

Roller: medicinsk ekspert/lægefaglig 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

 

 

 

1. - 3. måned 
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Målnummer og 

kompetencemål 

 

 

Konkretisering af kompetence 

 

Læringsstrategier 
 

 

Kompetence-

vurderingsmetode 
 

Tidspunkt for 

forventet 

kompetence-

godkendelse  
 

10. Kunne rådgive om 

korrekt prøvetagning, 

emballering og forsendelse 

af almindeligt 

forekommende 

mikrobiologiske prøvetype. 

• For hver prøvekategori kunne rådgive for de forhold, som er 

kritiske for et optimalt diagnostisk udbytte. 

• Kunne anvise emballering, opbevaring og forsendelse i relation til 

prøvetype og ønsket diagnostik. 

Roller: medicinsk ekspert /lægefaglig 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

 

 

6. - 9. måned 

 

11. Kunne indhente og 

videregive information, både 

med respekt for den 

sundhedsfaglige person, 

man kommunikerer med, og 

således at modtageren 

forstår og kan gøre brug af 

informationen i den kliniske 

beslutningsproces. 

• Kunne indsamle informationer om kliniske problemstillinger fra 

forskellige personalegrupper i sundhedsvæsenet, resumere og 

videregive disse fx ved intern konference. 

• Kunne informere om resultater (såvel præliminære som 

definitive), således at de forstås korrekt og anvendes rationelt 

terapeutisk og i infektionsforebyggende øjemed. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

- 360 graders feedback. 

 

 

 

 

1. -  3. måned 

 

12. Kunne medvirke aktivt i 

undervisning af 

sundhedsfagligt personale. 

• Kunne formidle teoretisk og praktisk viden i en 

undervisningssituation. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

- Undervisning (udført af uddannelsessøgende). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Undervisning i emnet (varetaget af 

uddannelsessøgende) 

- 360 graders feedback. 

 

9. - 12. måned 

 

13. Kunne indgå i et team af 

medarbejdere med forskellig 

uddannelsesmæssig bag-

grund og kompetence. 

• Kunne deltage i tværfagligt infektionshygiejnisk arbejde fx 

prævalensundersøgelse eller audit 

• Udvise faglig og social kompetence i forhold til biolanalytikere og 

andre medarbejdere i laboratoriet. 

Roller: Kommunikator, samarbejder 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion. 

- Undervisning i emnet (varetaget af 

uddannelsessøgende) 

- 360 graders feedback. 

 

 

 

9. - 12. måned 

 

14. Kunne anvende 

principperne for rationel 

antimikrobiel kemoterapi 

(”antibiotikapolitik”). 

• Kunne rådgive om hvorfor terapi i størst muligt omfang bør 

forudgås af diagnostik. 

• Med eksempler kunne forklare normalfloraens betydning som 

beskyttende faktor mod infektion. 

• Kunne rådgive om betydningen af antibiotisk behandling for 

forceret mikrobiel evolution, herunder resistensudvikling. 

Roller: Sundhedsfremmer 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd.  

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

1. - 3. måned 

 

3. - 6. måned 

 

 

3. - 6. måned 

15. Kunne anvende almene 

infektionshygiejniske 

principper, specielt 

foranstaltninger til 

afbrydelse af smitteveje. 

• Kunne rådgive om og iværksætte infektionshygiejniske 

forholdsregler ved fx gastroenterit på hospital og ved påvisning af 

MRSA 

Roller: Sundhedsfremmer 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

 

 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

1. - 3. måned 
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Målnummer og 

kompetencemål 

 

 

Konkretisering af kompetence 

 

Læringsstrategier 
 

 

Kompetence-

vurderingsmetode 
 

Tidspunkt for 

forventet 

kompetence-

godkendelse  
 

16. Have grundlæggende 

viden om mikrobiologisk 

taksonomi. 

• Kunne anvende elementær mikrobiel taksonomi (systematik, 

nomenklatur og identifikation) i den mikrobiologiske diagnostik 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Struktureret observation af 

færdigheder og adfærd. 

Kompetencekort. 

- Refleksiv rapport. 

6. - 12. måned 

 

17. Kunne systematisere og 

relatere kliniske 

observationer og 

mikrobiologiske fund til 

hinanden. 

• Kunne anvende viden om mikrobiel patogenese i den kliniske 

rådgivning 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Refleksiv rapport. 

9. - 12. måned 

 

18. Kunne reflektere og 

udvise kritisk sans og evne til 

at bearbejde ny viden 

• Kunne anvende artikler og lærebøger til selvstændigt at søge ny 

viden 

• Med udgangspunkt i egne iagttagelser kunne formulere spørgsmål 

af principiel karakter som oplæg til søgning efter evidens og – 

under vejledning – foretage en kritisk vurdering af gældende 

praksis. 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

- Teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret læring 

med aktiverende undervisning). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske 

færdigheder (mesterlære, under supervision og 

selvstændigt). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Refleksiv rapport. 

 

 

6. - 12. måned 

 

19. Kunne fremlægge og 

diskutere videnskabelige 

data under vejledning 

• Kunne resumere en videnskabelig artikel og relatere den til klinisk 

praksis 

Roller: Akademiker/forsker og underviser 

- Undervisning (udført af uddannelsessøgende). 

- Videnssøgning m. h. p. uddragning af evidens. 

- Selvstændig videnstilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur (aftales med vejleder). 

- Deltage i interne og kliniske konferencer. 

- Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde. 

- Refleksiv rapport. 

1. - 12. måned 

 

20. Kunne varetage en 

specialerelevant rolle med 

interkollegial respekt. 

Roller: Professionel - Deltage i interne og kliniske konferencer. - Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde.  

- 360 graders feedback. 

 

9. - 12. måned 

 

21. Kunne udvise faglig og 

etisk ansvarlighed over for 

patienten ved altid at 

behandle ud fra faglig 

opdateret viden. 

Roller: Professionel - Deltage i interne og kliniske konferencer. - Casebaseret diskussion, med 

systematisk gennemgang af 

afgrænset fagområde.  

- 360 graders feedback. 

 

 

1. - 12. måned 
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3.2.  Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 

kompetencevurderingsmetoder skal anvendes 
 

Kompetencevurderingsmetoderne, der benyttes er i overensstemmelse med rapporten 

’’Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt'’ udgivet af SST i august 2013. 

Forskellige uddannelsen relaterede vejledninger ligger på specialets hjemmeside, under 

uddannelse, se www.dskm.dk 

Bemærk at der for hvert kompetencemål i ovennævnte tjekliste, er forslag til læringsstrategi og 

tilhørende kompetencevurderingsmetode. 

 

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital, KM Aalborg UH 

 

Læringsmetoder: 

Alle nedennævnte læringsstrategier anvendes: teoretisk undervisning (dialog- og problembaseret 

læring med aktiverende undervisning), selvstændig videns tilegnelse ud fra grundbøger og anden 

litteratur, praktisk arbejde m. h. p. opnåelse af erfaring og praktiske færdigheder, videns søgning 

m. h. p. uddragning af evidens, deltagelse i interne og kliniske konferencer, undervisning (udført af 

uddannelsessøgende). 

 

- Det skal specielt pointeres, at mesterlære indtager en central stilling inden for klinisk 

mikrobiologi. Uddannelsessøgende læger har en tæt kontakt med afdelingens speciallæger 

og gode muligheder for supervision dagligt.  

- Konferencer og undervisning: uddannelseslægen indgår på lige fod med de øvrige læger i 

afdelingens konferencer og lægeundervisning. Læringen sker ved dialog og drøftelse af 

blandt andet teori og aktuelle sygdomsforløb. 

- Selvstudium: selvstændig tilegnelse af viden ud fra fagets grundbøger og anden relevant 

litteratur efter aftale med vejleder. Den uddannelsessøgende læge introduceres i relevant 

lærebogsstof i løbet af introduktionsperioden. 

- Videns formidling: foregår ved undervisning på afdelingen, fremlæggelse af 

problemstillinger og løsningsforslag på faglige møder. 

- Laboratoriepraksis: praktisk arbejde (funktioner i laboratorium) med henblik på opnåelse af 

erfaring og praktiske færdigheder under supervision og selvstændigt. 

- Laboratoriekursus: laboratoriekurser med karakter af systematisk undervisning. Kurset 

indeholder en teoretisk del og en praktisk del, hvor der også er involveret en erfaren 

bioanalytiker. Undervisning i fagspecifikke emner varetages af den funktionsansvarlige 

speciallæge. 

- Klinisk praksis: aktiv deltagelse i interne og eksterne kliniske konferencer. 

- Selvstændig opgave, undervisning: udarbejdelse af instrukser, rapporter, 

undervisningsmateriale. 

 

Kompetencevurderingsmetoder: 

Man følger de af sundhedsstyrelsen angivne vejlederssamtaler (Vejledning i den lægelige 

videreuddannelse). De uddannelsessøgende vil i høj grad arbejde under supervision, hvilket giver 

tæt kontakt til afdelingens speciallæger og mulighed for ad hoc evaluering af 

laboratoriefærdigheder samt den kliniske rådgivning. Desuden vil vejleder løbende vurdere 

kompetenceudviklingen. 
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- Struktureret observation af færdigheder og adfærd: uddannelseslægen har et tæt 

samarbejde med afdelingens speciallæger, som dermed følger uddannelseslægen under 

hele forløbet samt vurderer, hvordan uddannelseslægen begår sig i laboratoriet og i 

relation til specialets udadrettede aktiviteter. 

- Kompetencekort/ test: f.eks. spottest og /eller prøve indenfor et afgrænset fagligt område 

eller ’’hand’s on’’ eksamen test for at vurdere lab. færdighederne. 

- Casebaseret diskussion, med systematisk gennemgang af afgrænset fagområde: f. eks. 

case, vagtnotat, som uddannelseslægen har været involveret i, herunder også 

kvalitetsvurdering af uddannelseslægens problemstillingsdokumentering og valg af 

udredningsprogram. 

- 360-graders feedback: når uddannelseslægen har været ansat i ca. 1 år foretages en 360-

gradersfeedback. Dette er en web-baseret evaluering med særligt fokus på rollen som 

kommunikator, leder/administrator, samarbejder og professionel. 360-graders feedback 

indgår i den samlede vurdering af kompetencer, og der laves afslutningsvist en handleplan, 

som bliver en del af den yngre læges uddannelsesplan. 

- Refleksiv rapport: det skriftlige arbejde vurderes af den overlæge, som har det faglige 

ansvar for den faglige problemstilling. 

Alle uddannelsesforløb drøftes løbende på overlægemøder. Tilbagemelding fra møderne 

varetages af hovedvejlederen. Dette gøres for at sikre en høj kvalitet og en personlig målrettet 

uddannelse, samt at sikre tidlig indsats, hvis der er uddannelsesmæssige problemer.  

 

 

3.3 Obligatoriske kurser  
 

Generelle kurser 

Kursus i ’’Klinisk vejledning i introduktionsuddannelsen’’ indgår i speciallægeuddannelsens 

generelle kurser. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale 

videreuddannelsessekretariat. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv 

vilkår for tilmelding. Tilmelding via: Plan2learn 

 

For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariat. 
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4. Uddannelsesvejledning 
 

Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i Målbeskrivelsen. I 

Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud 

om individuel karrierevejledning inklusiv hjælp til specialevalg i forbindelse med den lægelige 

videreuddannelse. 

  

Ansættelse:  

 

Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital, KM Aalborg UH 

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse 

For uddannelseslægernes vedkommende har hver læge tilknyttet en hovedvejleder (speciallæge i 

klinisk mikrobiologi eller læge der er længere i hoveduddannelsesforløb) samt forskellige daglige 

kliniske vejledere (disse har alle været på formaliseret vejlederkursus). Alle speciallæger på 

afdelingen har vejledningsforpligtelse under ansættelsen. For yngre læge i uddannelsesstilling vil 

vejlederen have også mentors funktioner (se Mentorordning for læge i KM).  

Det overordnede ansvar for uddannelsen på KM, varetages af afdelingens uddannelsesansvarlige 

overlæge (UAO). Aalborg UH har en uddannelseskoordinator for speciallægeuddannelsen. 

Opgaver for uddannelseskoordinatoren er udspecificeret i funktionsbeskrivelsen.  Afdelingen har 

herudover en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), se Funktionsbeskrivelsen for UKYL.  

UAO og UKYL informerer regelmæssigt om nye tiltag indenfor den lægelige videreuddannelse.  

Alle uddannelsesforløb drøftes løbende på overlægemøder. Tilbagemelding fra møderne 

varetages af hovedvejlederen. Dette gøres for at sikre en høj kvalitet og en personlig målrettet 

uddannelse, samt at sikre tidlig indsats, hvis der er uddannelsesmæssige problemer. 

Gennem det elektroniske logbogssystem (Logbog.net) godkendes kompetencer, kurser og 

uddannelsesforløb, herunder attesteres for tidsmæssig gennemførelse af uddannelses-elementet, 

og systemet anvendes også til at søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen.  

 

Rammer for uddannelsesvejledning  

Jævnfør specialets Målbeskrivelsen, Guide til den lægelige uddannelse på Aalborg UH. 

I løbet af introduktionsperioden holdes en introduktionssamtale: som udgangspunkt afholdes 

inden 14 dage efter ansættelsens start. UAO ansvarlig for indkaldelsen af uddannelsessøgende 

læge og vejleder til samtalen. Ved samtalen gennemgås uddannelsesdokumentation og 

uddannelsessøgende og vejleder udarbejder af individuel uddannelsesplan. Uddannelses 

dokumentation om kompetenceudvikling samles i Q - Pulse, under personlig brugerprofil.  

 

Det tilstræbes at holde mere end én justeringssamtale, hvor løbende vurderes og evalueres 

forløbet og skitseres fremtidens opgaver if. uddannelsesplanplan. Vurderingen lægger til grund for 

hvordan den individuelle uddannelsesplan evt. skal justeres, at de påkrævede kompetencer kan 

nås indenfor den planlagte ansættelse.  

Slutsamtalen afholdes helt sidst i ansættelsen, med elektronisk signering af kompetencer og 

udfyldelse af attesteringsformular.  

Alle uddannelsessamtaler dokumenteres i fælles skabeloner (se Introduktionssamtale, 

Justeringssamtale, Slutsamtale), signeres af yngre læge, hovedvejleder og UAO og lægges i 

afdelingens kvalitetssyringssystem Q - Pulse under personlig brugerprofil.  
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Den individuelle uddannelsesplan skal fungere som en plan, der hele tiden er en hjælp til den 

uddannelsessøgende læge til at sikre et løbende kompetenceløft samt en hjælp til at fokusere den 

uddannelsesmæssige indsats. Det forventes, at udfordringerne og kompleksiteten i de tildelte 

arbejdsopgaver og graden af selvstændighed stiger samtidigt på baggrund af de opnåede 

kompetencer. Hvis forløbet ikke går som planlagt, skal den UAO involveres i videre planlægning. 

Det er yngre lægen under uddannelse, der har ansvaret for, at der sker en fortløbende 

kompetencevurdering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. 

Tid til supervision, vejledning og uddannelse prioriteres højt i afdelingens arbejdstilrettelæggelse. 

Se mere: Vejledning af uddannelseslæger 

Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Den uddannelsessøgende læge og hovedvejlederen ansvarlige for udfærdigelse af individuel 

uddannelsesplan.  Der er krav om, at der foreligger en godkendt (af UAO) individuel 

uddannelsesplan senest 4 uger efter ansættelsens start.  

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Introduktionsuddannelsen på KM Aalborg UH varetages af afdelingens speciallæger, læger i 

hoveduddannelsesforløb, molekylærbiologer og bioanalytikere.  Alle speciallæger i KM har 

gennemgået vejlederkursus og fungerer som kliniske vejledere. 

Se også Funktionsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling.  
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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/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-

er-nyttige-for-pkl/funktionsbeskrivelse-pkl-19-11-2015-2.pdf 
5 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 uddannelsesudvalg
6
  

 

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 www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 
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6. Nyttige kontakter 
 

Uddannelsesansvarlige overlæger 

Der henvises til hjemmesiden for Klinisk Mikrobiologi Aalborg UH, KM Aalborg UH 

 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  

Oversigt findes på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser  

 

Specialeselskabets hjemmeside 

www.dskm.dk  

 

Sundhedsstyrelsen 

www.sst.dk 

Den lægelige videreuddannelse 

 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 

Videreuddannelsesregion Syd: http://www.videreuddannelsen-syd.dk 

Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 

 

Andre 

Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 

 


