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 1. Indledning 
 
Specialet retsmedicin er beskrevet i målbeskrivelsen www.sst.dk hvor også 
speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje 
www.forensic.dk. 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 målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, 
elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for 
godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå 
speciallægeanerkendelse.  
 

 
2. Uddannelsens opbygning 
Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette 
uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, 
dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 
 
 
1. ansættelse 

Institut for Retsmedicin 

Varighed (12 mdr.) 
 
 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder 
organisering af faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet betjener politikredsene i Jylland med 
undtagelse af Sønderjylland med et befolkningsgrundlag på ca. 2,2 mill. Instituttet 
foretager årligt ca. 400 retslægelige obduktioner og få retslægelige ligsyn, rekvireret af 
politi, statsadvokaturer eller arbejdsskadestyrelsen, samt ca. 500 personundersøgelser af 
børn, voksne ofre og voksne sigtede. Undersøgelserne er alle rekvireret af politiet. 
Udover ovennævnte funktion for statsobducenturet har instituttet som andre 
universitetsinstitutter undervisning af medicin studerende og forskningsopgaver. 
Instituttets lægelige normering er 1 professor/statsobducent og 2 vicestatsobducenter 
samt 4 afdelingslæger, 1 H-læge, 1 I-læge og 1 uklassificeret stilling. Yderligere er der 
tilknyttet et varierende antal Ph. D.-studerende. 
Retsmedicinsk Instituts retskemiske afd. er beliggende i sammen bygning som 
retspatologisk afd. og der afholdes ugentlige konferencer om forgiftningstilfælde. 
Institut for Retsmedicin er med hensyn til opgaver for Statsobducenturet akkrediteret af 
DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond udpeget af Sikkerhedsstyrelsen 
under Økonomi- og Erhvervsministeriet). 
Yderligere oplysninger om instituttet kan ses på www.retsmedicin.au.dk. 
 

1. ansættelse: Institut for Retsmedicin forens.au.dk 
 
Ansættelsesstedet generelt 
 
Specialet retsmedicin omfatter retspatologi og klinisk retsmedicin og har dels 
myndighedsopgaver og dels universitetsopgaver. 



 
 

4 

 
1. Myndighedsopgaverne er rekvireret at politi/arbejdsskadestyrelse, statsadvokaturer eller 
evt. forsikringsselskaber og består for patologidelen af findestedsundersøgelser, 
retslægelige ligsyn og obduktioner. Formålet med denne del af uddannelsen er, at den 
uddannelsessøgende skal oplæres i alm. obduktionsteknik med specielle retsmedicinske 
opgaver, såsom indsamling af spormateriale, udtagelse af prøver til retskemiske 
undersøgelser og udfærdigelse af obduktionserklæringer til retsligt brug. 
For den kliniske retsmedicin drejer det sig om undersøgelser af levende personer (børn og 
voksne) udsat for vold, voldtægt eller andre seksuelle overgreb, samt sigtede personer. 
For den kliniske retsmedicin er registrering, beskrivelse og dokumentation af læsioner 
samt indsamling af spormateriale til DNA-bestemmelse af stor betydning. Herudover 
foretages oplæring i udfærdigelse af erklæringer til retsligt brug. 
 
2. Universitetsopgaverne består i undervisning af lægestuderende og paramedicinsk 
personale samt i forskning, hvor materialet indsamlet fra myndighedsopgaverne anvendes. 
 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
 
Institut for Retsmedicin er en del af Aarhus Universitet og instituttet er placeret på Skejby 
Sygehus. 
Stillingen er tidsbegrænset i 12 måneder, og stillingen er godkendt af det regionale 
videreuddannelsesråd for læger i Region Nord. 
 
Stillingen omfatter et års retspatologi og klinisk retsmedicin incl. døgnvagtforpligtigelse ca. 
5-7 vagter pr. måned. Der vil være grundig oplæring inden vagt. 
 
Der tilbydes en bred grundlæggende uddannelse i specialet, samt vejledning under ansvar 
af uddannelsesansvarlig lektor.  
 
Der tilbydes en god og omfattende introduktion til speciallægeuddannelsen i retsmedicin. 
Der er gode muligheder for forskning og undervisning, og der forventes at den der 
ansættes i stillingen er interesseret i retsmedicin. 
 
Stillingen omfatter oplæring i retspatologi og klinisk retsmedicin, ligesom introduktion til 
undervisning og forskning kan forventes.  
 
I målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen beskrives kompetencemål, lærings- og 
evaluerings- og evalueringsstrategier for de syv overordnede kompetenceområder, som 
foruden de medicinske ekspertområder omfatter kommunikation, samarbejde, ledelse og 
administration, sundhedsfremmende virksomhed samt akademisk og professionel 
holdning til specialet. 
 
Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen www.SST.dk. Dette 
uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. 
Introduktionsuddannelsen består af 1 års ansættelse ved Institut for Retsmedicin, Aarhus 
Universitet. 
 
Introduktionsuddannelsen varer 1 år og giver den uddannelsessøgende indblik i specialet 
og dets metoder og omfatter de mere basale kompetencer.  
I løbet af introduktionsuddannelsen skal den uddannelsessøgende deltage i 
Sundhedsstyrelsen fastsatte obligatoriske kurser det generelle kursus omhandlende 
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pædagogik (Kursus i klinisk vejledning), hvis denne kompetence ikke allerede er opnået i 
tidligere introduktionsstilling. Kurset er obligatorisk for læger ansat i introduktionsstilling.  
Formål: At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og 
supervisere andre. 
Kurset skal: 
• Styrke deltagernes viden om, og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse – her under 
identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov. 
• Bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer 
læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling. 
• Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - 
herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering. 
 
Fokuseret ophold: Der er ikke planlagt fokuserede ophold men dette kan aftales 
individuelt. 
 
Undervisning: Der vil være mulighed for at deltage i undervisning af medicin studerende 
 
Konferencer: Der er regelmæssige tværfaglige konferencer med bl.a. børnelæger, 
neuropatologer og radiologer. 
 
Formaliseret undervisning: Konferencer: der er lægemøder hver onsdag, hvor faglige og 
administrative emner drøftes, og hvor den uddannelsessøgende skal bidrage aktivt til 
undervisningen. 
 
Kurser og kongresser: Kurser og kongresser: Der gives i udstrakt grad frihed til 
deltagelse i kurser, kongresser og faglige møder. 
 
Forskning: Der opfordres til deltagelse i forskningsprojekter. Introlægen vil få udpeget en 
vejleder. 
 
I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret 
et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
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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 kompetence samt kriterier for 
kompetencevurdering. Kompetencerne vurderes iht. målbeskrivelsen indeholder en 
generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. www.SST.dk. 
 
I dette program findes general anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte 
kompetencemål skal opnås. Tiden for kompetenceopnåelsen varierer alt efter 
sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder 
vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i 
det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: 
Liste med specialets obligatoriske kompetencer  
Denne liste angiver de kompetencer lægen som minimum skal besidde ved endt 
uddannelse, med konkretisering af kompetencen, de anbefalede læringsstrategier og 
de(n) valgte obligatoriske metoder til kompetencevurdering. Kompetencerne og de 
tilknyttede vurderingsmetoder konkretiseres ved anvendelse af kompetencekort eller 
anden konkret vejledning, hvor det bl.a. tydeliggøres hvilke af de 7 roller, der indgår 
(angivet med [kantede parenteser]). Kompetenceopnåelsen kan inddeles i forskellige 
delniveauer, og dette understøttes i kompetencekortet.  
I målbeskrivelsen er anbefalet læringsstrategi angivet ud for hvert kompetencemål. 
 

Forkortelser:  
 
360°: 360°-evaluering 
Aud: Audit (systematisk gennemgang af en række cases af given karakter, som den 

uddannelsessøgende har gennemført, lever op til de forventede eller opstillede 
kvalitetskrav, sammen med vejleder) 

Kgk: Kursusgodkendelse 
Sob: Struktureret observation (systematisk observation af, om en given færdighed 

udføres i overensstemmelse med de opstillede kvalitetskrav udført af vejleder) 
Ssa: Struktureret samtale (systematisk gennemgang af en given sagstype, færdighed 

eller procedure sammen med vejleder) 

 
Dbm:  Dobbeltmikroskopi  
Dem:  Demonstration af 

procedurer overfor den 
uddannelsessøgende  

Fæt:  Færdighedstræning  
Kur:  Deltagelse i kursus  
Ses:  Selvstudie  
Sup:  Supervision under det 

daglige arbejde  
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Nr. Kompetence hhv. konkretisering af kompetence 
Lærings-
strategier 

Vurderings-
metoder 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse 

1 Kan udføre en retslægelig personundersøgelse i hyppigt forekommende sager, herunder ofre for voldshandlinger, inkl. voldtægt, og 
undersøgelse af sigtede 

 

1.1 Kan modtage rekvisition af personundersøgelse, herunder sikre de nødvendige oplysninger fra politi og 
sundhedsvæsen og træffe aftale om, hvorvidt Kriminalteknisk Center skal deltage [1, 2, 3, 4] 

Sup, Ses Ssa 2 mdr. 

1.2 Kan redegøre for, hvordan man skal forholde sig til personer, som modsætter sig undersøgelse [1, 2, 3, 7] Sup, Ses Ssa 2 mdr. 

1.3 Kan afgøre om formalia er overholdt, herunder sikre samtykke fra undersøgte, forældremyndighedsindehaver, 
sociale myndigheder i relevante tilfælde [1, 2, 3, 4, 7] 

Ses, Sup Ssa 2 mdr. 

1.4 Kan optage
 
en retsmedicinsk anamnese fra undersøgte [1, 2, 3] Sup Aud 2 mdr. 

1.5 Kan observere og beskrive den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand, herunder medicin, alkohol og 
stofpåvirkning og akutte behandlingskrævende psykiatriske tilstande af særlig retsmedicinsk relevans [1, 2, 3] 

Sup  Aud 2 mdr. 

1.6 Kan varetage sikring af undersøgtes beklædning [1, 2, 3] Sup Aud 2 mdr. 

1.7 Kan udføre en objektiv, retsmedicinsk undersøgelse, herunder systematisk læsionsbeskrivelse, opmåling, 
nummerering, skitsetegning og digital fotooptagelse [1, 2, 3] 

Dem, Sup,  Aud 2 mdr. 

1.8 Kan udføre en retsmedicinsk undersøgelse af kønsorganerne hos voksne ofre for voldtægt [1, 2, 3] Dem, Sup, 
Fæt 

Sob 2 mdr. 

1.9 Kan beskrive hvorledes man udfører en hulrumsundersøgelse, dvs. undersøge rektum og vagina for narkotika eller 
lignende fremmedlegemer, herunder vide, at dette ikke må ske under tvang [1, 2, 7] 

Ses Ssa 2 mdr. 

1.10 Kan udtage prøver ved personundersøgelser, herunder negleskrab, hårprøver, blod- og urinprøver, retsgenetiske 
referenceprøver, aftørring af hud og slimhinder til retsgenetisk undersøgelse, podning for kønssygdomme og 
graviditetstest [1, 2, 3] 

Dem, Sup, 
Ses, Fæt 

Sob 2 mdr. 

2 Kan foretage en retslægelig obduktion i ukomplicerede sager  

2.1 Kan afgøre om sundhedslovens betingelser er overholdt [1, 7] Ses, Sup Ssa 3 mdr. 
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Nr. Kompetence hhv. konkretisering af kompetence 
Lærings-
strategier 

Vurderings-
metoder 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse 

2.2 Kan afgøre om alle nødvendige forhåndsoplysninger foreligger fra fx politirapport, hospitalsjournal og 
tandoplysninger [1] 

Ses, Sup Ssa 6 mdr. 

2.3 Kan forklare sundhedspersonale og politi hvorledes liget kan sikres til obduktion, herunder at det så vidt muligt 
forbliver urørt, at beklædning mv. om nødvendigt medsendes til obduktionen og lignende [1, 2, 3] 

Ses, Sup Ssa 6 mdr. 

2.4 Kan demonstrere procedurer, som skal anvendes for at undgå forurening i forbindelse med obduktionen, herunder 
smittefare og forurening med spormateriale, herunder DNA [1] 

Sup Sob 6 mdr. 

2.5 Kan foretage en udvendig undersøgelse af et lig i forbindelse med retsmedicinsk obduktion, herunder systematisk 
læsionsbeskrivelse, opmåling, nummerering, skitsetegning og digital fotooptagelse [1] 

Dem, Sup, 
Ses 

Sob 6 mdr. 

2.6 Kan foretage sporsikring i form af negleskrab, hårprøver, retsgenetiske referenceprøver og aftørring af hud og 
slimhinder til retsgenetisk undersøgelse [1] 

Dem, Sup, 
Ses 

Sob 12 mdr. 

2.7 Kan foretage en indvendig undersøgelse, herunder demonstrere hvordan man foretager en simpel exvisceration, 
adskiller, udskærer og undersøger organer ved en standard-obduktion af voksne og større børn [1] 

Dem, Sup, 
Ses 

Sob 12 mdr. 

2.8 Kan udtage vævsprøver til mikroskopisk undersøgelse [1] Dem, Sup Sob 3 mdr. 

2.9 Kan angive indikationer for at sikre bakteriologiske og virologiske prøver, udskæring af hjertets ledningsbundt og 
neuropatologisk undersøgelse [1] 

Dem, Sup Ssa 12 mdr. 

2.10 Kan udtage materiale til relevante supplerende undersøgelser, herunder toksikologiske, bakteriologiske, virologiske 
og neuropatologiske undersøgelser [1] 

Ses, Sup Sob 6 mdr. 

3 Kan foretage en patoanatomisk makroskopisk henholdsvis mikroskopisk undersøgelse i hyppigt forekommende sager  

3.1 Kan udtage vævsprøver i forbindelse med udskæring i laboratorie [1] Dem, Sup Sob 12 mdr. 

3.2 Kan beskrive normalt væv makroskopisk og mikroskopisk [1] Dem, Sup, 
Dbm 

Aud 12 mdr. 

3.3 Kan beskrive makroskopiske og mikroskopiske forandringer ved inflammation, hypertrofi, atrofi, heling, 
kredsløbsforstyrrelser og neoplasier på basalt niveau [1] 

Ses, Sup, 
Dbm 

Aud 12 mdr. 
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Nr. Kompetence hhv. konkretisering af kompetence 
Lærings-
strategier 

Vurderings-
metoder 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse 

4 Kan foreslå sandsynlig dødsårsag og dødsmåde ud fra obduktionsfund og supplerende undersøgelser    

4.1 Kan anvende makroskopiske, mikroskopiske og retskemiske fund til at diagnosticere de i retsmedicinen hyppigt 
forekommende dødsårsager [1] 

Ses, Sup Aud 12 mdr. 

5 Kan udarbejde retsmedicinske erklæring til retsligt brug i ukomplicerede sager  

5.1 Kan udforme en personundersøgelseserklæring indeholdende oplysninger om årsag til undersøgelsen, den 
objektive undersøgelse, materiale til supplerende undersøgelser samt udarbejde forslag til konklusion [1, 2] 

Ses, Dem, 
Sup 

Aud 3 mdr. 

5.2 Kan udforme en obduktionserklæring og en supplerende erklæring [1, 2] Ses, Dem, 
Sup 

Aud 6 mdr. 

5.3 Kan formulere en histologisk beskrivelse under supervision [1, 2] Ses, Dem, 
Sup 

Ssa 12 mdr. 

6 Kan formidle information angående en aktuel sag  

6.1 Kan formidle oplysninger, fund og konklusioner indsamlet jf. målbeskrivelsens pkt. 1-5 til politi, supervisor og 
konferencer [1, 2, 3, 6] 

Sup 

360⁰, Sob 

12 mdr. 

7 Kan kommunikere med undersøgte og pårørende  

7.1 Kan formidle information relevant for den aktuelle sag, i det omfang det er muligt af hensyn til politiets efterforskning 
og indenfor tavshedspligtens rammer, til undersøgte og pårørende [1, 2, 3] 

Ses, Sup Ssa 3 mdr. 

7.2 Kan udvise empati og lægelig omsorg for undersøgte og pårørende [1, 2, 3] Sup Sob 3 mdr. 

8 Kan tilrettelægge opgaver i samarbejde med andre personalegrupper  

8.1 Kan tilrettelægge egne opgaver og arbejdsgange hensigtsmæssigt [2, 4] Sup Sob 6 mdr. 
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Nr. Kompetence hhv. konkretisering af kompetence 
Lærings-
strategier 

Vurderings-
metoder 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse 

8.2 Kan samarbejde med medarbejdere på afdelingen og eksterne samarbejdspartnere [2, 3, 4] Sup 360°, Sob 3 mdr. 

8.3 Kan deltage i mindre arbejdsgrupper, planlægning af aktiviteter f.eks. vagtplanlægning, undervisningsplanlægning 
el.lign. [2, 3, 4] 

Sup Sob 3 mdr. 

9 Kan praktisere afdelingens sikkerheds- og hygiejneinstruks [1, 5]  

9.1 Kan være opmærksom på
 
eget og andres arbejde så afdelingens sikkerheds- og hygiejneinstrukser overholdes [1, 

5] 
Sus Sob 3 mdr. 

10 Kan beskrive retsmedicinerens rolle ved ulykkes- og skadesforebyggelse [1, 2, 5, 6, 7] Ses, Sup Ssa  

11 Kan anvende videnskabelige publikationer i det daglige arbejde [1, 2, 6, 7]  

11.1 Kan vælge videnskabelige publikationer relevante for aktuelle sager og anvende informationerne [1, 2, 6, 7] Ses, Sup Ssa 12 mdr. 

11.2 Kan fremlægge emner fra videnskabelige publikationer ved for eksempel møder eller journalclubs [1, 2, 6, 7] Ses, Sup Sob 12 mdr. 

12 Kan udføre arbejdet i henhold til love og andre forordninger  

12.1 Kan praktisere efter regler som gælder for lægers arbejde generelt, herunder ”Sundhedsloven”, ”Bekendtgørelse 
om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion”, 
”Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.” og ”Vejledning om udfyldelse og 
indberetning af dødsattester” eller den til enhver tid gældende tilsvarende lovgivning [1, 6, 7] 

Ses, Sup Sob 3 mdr. 

12.2 Kan praktisere i henhold til love og andre forordninger, med særlig betydning for retsmedicineres arbejde, herunder 
”Cirkulæreskrivelse om foretagelse af lovmæssig obduktion i tilfælde af dødsfald, der må antages at stå i 
forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer”, ”Vejledning til politiet om ligsyn, obduktion og transplantation 
m.v.” og ”Cirkulære om foretagelse af retslægelige ligsyn og obduktioner m.v.” eller den til enhver tid gældende 
tilsvarende lovgivning [1, 6, 7] 

Ses, Sup Sob 3 mdr. 

13 Kan udøve omhu og samvittighedsfuldhed i arbejdet som retsmediciner  
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Nr. Kompetence hhv. konkretisering af kompetence 
Lærings-
strategier 

Vurderings-
metoder 

Tidspunkt for 
forventet 
kompetence-
godkendelse 

13.1 Kan varetage forløbet af egne sager og sikre kvaliteten af disse samt være bevidst om egne begrænsninger og 
handle derefter [7] 

Ses, Sup 

360⁰, Sob 

3 mdr. 



12 
 

3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 
kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte 
ansættelsessted 
 

Ansættelsen: Institut for Retsmedicin http://forens.au.dk/ - det samlede 
uddannelsesforløb foregår der. 
 
LÆRINGSMETODER 
 
Mesterlære: mesterlære i moderne forstand er en form for reflekterende læring, der ikke 
bygger på en adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Den foregår gennem 
deltagelse i et kollegialt fællesskab: på lægegangen, obduktionsstuen og ved mikroskopi 
sammen med en erfaren læge ved hjælp af dobbeltmikroskop. Der forventes at lægen skal 
samarbejde med de tværfaglige centre. Den medfører gensidige forpligtelser for mester og 
lærling. Mesterlære er således mere end imitation af en mere erfaren kollegas adfærd.  
 
Afdelingsundervisning: er internt organiseret undervisning på det Retsmedicinsk Institut, 
der retter sig mod alle læger. Kan være tilknyttet morgenkonferencer med kollegaer hvor 
der fremlægges og drøftes videnskabelige problemer. Der er tradition for ugentlige 
lægemøder med fagligt indhold.  
 
Opgaver: er selvstændigt at indsamle data til fx mindre opgørelser samt at vurdere og 
syntetisere en problemstilling. Kan fx være i direkte relation til det daglige arbejde arbejde 
eller gennemgang af videnskabelige tidsskrifter, bøger og andre kilder som fx Internet, til 
belysning af et problem. Der kan også indgå egentlige litteraturstudier, samt analyser af 
organisatorisk karakter med 
horisontale og vertikale analyser af organisation, kommunikation og ressourceallokering. 
Mindre opgaver som udarbejdelse eller validering af instrukser. Alle disse opgaver 
afsluttes enten med en skriftlig rapport eller en mundtlig fremlæggelse. I begge tilfælde 
evalueres præstationen fællesskab med den uddannelsessøgendes vejleder.  
 
Selvstudium: er en form for adfærd hvor den enkelte, med eller uden hjælp fra andre, 
tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, 
identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og selv vurderer resultaterne. 
Selvstudium forventes i enhver sag, hvor den uddannelsessøgende støder på en 
problemstilling, som ikke kan løses ud fra den forhånd værende viden. 
 
Gruppediskussion: Er formelle som uformelle kollegiale faglige aktiviteter som 
diskuteres internt eller eksternt i fora af uddannelsessøgende læger det være sig med 
eller uden tilstedeværelse af speciallæger. Gruppediskussion foregår dagligt på instituttet. 
 
Refleksion: er den uddannelsessøgendes bevidste tænkning over læring og handlinger. 
 
Feedback: er refleksion ledet af en anden person for eksempel vejleder eller andre 
uddannelsessøgende læger. Der gives feedback til den uddannelsessøgende i alle sager, 
som ikke er rutine. 
 
Videnformidling: er systematisk at formidle faglig viden mundtligt eller skriftligt til 
kolleger, studerende eller andre. Den uddannelsessøgende vil i udstrakt grad formidle 
viden til såvel kolleger, studerende, samt instituttets rekvirenter. 
 
Kursus: er læringsramme for formaliseret teoretisk videnformidling eller læring af 
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praktiske færdigheder. Det generelle kursus skal gennemføres, og andre kurser kan 
komme på tale efter aftale med vejleder. 
 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
 
Definition og beskrivelse evalueringsmetoder: 
 
360-graders-evaluering: en evaluering der bliver udført af flere sundhedsfaglige 
medarbejdere, og mod i forvejen opstillede kriterier. 
 
Audit af cases: er en struktureret bedømmelse af kvaliteten af erklæringer mod i 
forvejen opstillede kvalitetskrav. Audit: er en systematisk kvalitativ evaluering af den 
uddannelsessøgendes arbejdspraksis. Bedømmelse af opgave: er en skriftlig udtalelse fra 
vejleder eller anden kompetent person om kvaliteten af en udført opgave. 
 
Godkendt kursus: er en skriftlig udtalelse fra kursusleder om, at kursisten har opfyldt 
kursets mål. 
 
Struktureret observation: er direkte at se hvordan en uddannelsessøgende læge udfører 
en færdighed og ud fra i forvejen opstillede kriterier vurdere dennes færdighedsniveau.  
 
Struktureret samtale/vejlederinterview: er en samtale mellem den uddannelsessøgende og 
vejlederen der afhandler i forvejen definerede områder.  Herudover vil der naturligt ske en 
løbende vurdering af den uddannelsessøgende i det kliniske arbejde med vurdering af 
progressionen i kompetence erhvervelsen og i forbindelse med dialog med vejledere, hvor 
den uddannelsessøgende efter eget ønske kan medinddrage selvvurdering og refleksioner 
over praksis.   
 
Disse metoder anvendes i forbindelse med afgørelsen om hvorvidt en given kompetence 
er erhvervet (målet nået).  
 
De enkelte kompetencer, som skal vurderes, er her beskrevet, så det fremgår hvilke af de 
7 lægeroller, der indgår i kompetencen.  
 
Der henvises til målbeskrivelsen for faget Retsmedicin www.sst.dk.   
 
Det daglige retsmedicinske arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at en række 
læringsstrategier og vurderingsmetoder indgår som fast arbejdsgang i så godt som alle 
procedurer indenfor faget. For udførelse af personundersøgelser og obduktioner er det 
hovedvejleder; for udfærdigelse af erklæringer er det hovedvejleder samt de seniore 
læger. Vejledning og kompetencevurdering gøres løbende. 
 
For eksempel vil et obduktionsresultat altid blive gennemgået med en supervisor 
(speciallæge i retsmedicin) inden selve obduktionen kan afsluttes. Resultatet af de 
efterfølgende supplerende undersøgelser vil også blive konfereret hhv. gennemgået med 
supervisor inden konklusionen af disse kan drages. Den efterfølgende erklæringsskrivning 
vil ligeledes blive gennemlæst og gennemgået af supervisor inden denne underskrives af 
begge og sendes til rekvirenten. Denne praksis gør sig også gældende for 
personundersøgelser. Bedømmelse af den uddannelsessøgendes viden, færdigheder og 
holdninger sker således i en struktureret form og på meget tæt hold i det daglige arbejde.  
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3.3 Obligatoriske kurser  
 

Specialespecifikke kurser 
Der er ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.  
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats 
hjemmeside og Sundhedsstyrelsens www.sst.dk. 
 

Generelle kurser 
Der er krav at den uddannelsesøgende læge deltager i det obligatoriske kursus i 
Vejledning. Der er uddannelsesøgende lægens ansvar at holde sig orienteret om 
tilmeldingsprocedure og tilmeldingsfrister mm. Instituttet for Retsmedicin er forpligtet at 
give det uddannelsesøgende læge muligheder for kursusdeltagelse. For yderligere 
information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside og 
Sundhedsstyrelsens www.sst.dk. 
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4. Uddannelsesvejledning 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 
www.sst.dk. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
 
1. ansættelse: Institut for Retsmedicin forens.au.dk 
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Der er tilknyttet en UAO, UKYL og TR til Instituttet. Herudover får introduktionslægen en 
hovedvejleder samt daglige kliniske vejledere. Afdelingsledelsen har uddelegeret det 
formelle og organisatoriske ansvar for den lægelige videreuddannelse til den 
uddannelsesansvarlige vicestatsobducent (UVO), som tilrettelægger den enkeltes læges 
uddannelsesplan i afdelingen. Den uddannelsesansvarlige vicestatsobducentens opgave 
er at sikre høj kvalitet af specialuddannelsen i henhold til målbeskrivelsen.  Det forventes 
at den uddannelsesansvarlige vicestatsobducent gennemgår den af Videreuddannelsen i 
Region Nord anbefalet uddannelsesprogram.  Det er i øvrigt forventes at alle 
hovedvejledere har gennemgået et vejlederkursus. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Der afholdes som udgangspunkt tre samtaler en introduktionssamtale, vejledersamtale ca. 
efter 6 mdr. og en slutevalueringssamtale. Der er muligheder for afholdelse af en eller flere 
justeringssamtaler efter behov, vurderet ud fra hovedvejleder eller introduktionslægen. 
Herunder vejledning vedr. specialevalg og karrierevejledning UVO udpeger en 
hovedvejleder for den uddannelsessøgende som forestår introduktion til afdelingen, 
introduktionssamtale, justeringssamtaler og evalueringssamtale. UVO deltager ved behov i 
samtalerne, dersom enten hovedvejleder eller uddannelsessøgende ønsker det. Antallet af 
justeringssamtaler vurderes ad hoc. Dersom det vurderes at der er problemer med at opnå 
de forventede kompetencer som planlagt, inddrages PKL i forløbet 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Det individuelle uddannelsesprogram og uddannelsesforløb udarbejdes på basis af 
specialets målbeskrivelse. Den enkelte uddannelsessøgende skal i samarbejde med 
dennes hovedvejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan, som er en konkret 
udmøntning af uddannelsesprogrammet for uddannelsesforløbet under hensyntagen til 
den uddannelsessøgendes hidtidige kompetencer og uddannelsestilbuddet i pågældende 
afdeling. Uddannelsesplanen skal indeholde en konkret plan for, hvornår og hvordan de 
enkelte kompetencer skal opnås. Disse planer og aftaler skal udføres skriftligt. Der 
udkommer løbende vagtplan for personundersøgelsesvagten. Den uddannelsessøgende 
læge får så vidt det er muligt adgang til uddannelsesrelevante arbejdsopgaver. 
 
Der skal ske en løbende evaluering i form af samtaler mellem den uddannelsessøgende 
og dennes hovedvejleder. Prior for samtalen indhenter hovedvejlederen udtalelser fra 
afdelingens daglige kliniske vejledere, speciallægerne, vicestatsobducenterne og 
statsobducenten.  Om nødvendigt skal der ske en løbende justering af indsatsområderne, 
således at kompetencemålene opnås som planlagt.  
 
Når kompetencerne er opnået, godkender hovedvejleder de enkelte i logbogen. Logbogen 
attesteres slutteligt af UVO. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
De anbefalede og anvendte evalueringsstrategier i introduktionsuddannelsen er 
struktureret observation, audit af beskrivelser, struktureret samtale, 360-graders 
evaluering og kursusgodkendelse. Disse er udførligt beskrevet i målbeskrivelsen. 
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Lægelige kompetencer er både viden, intellektuelle og praktiske færdigheder samt etiske 
og moralske værdier, og forskellige metoder må derfor anvendes til bedømmelse af 
forskellige typer af kompetencer. Evalueringsmetoderne skal være gennemførlige i daglig 
praksis (realisable), kunne måle det, som skal måles (valide), og være pålidelige (reliable). 
Desuden skal de være formative (give den uddannelsessøgende information om egne 
fremskridt) og summative (give vejlederen information om, hvorvidt kompetencen er 
opnået). Alle fagområdets speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere og det 
tilstræbes at der gives direkte feedback på det daglige arbejde, mens mere generelle ting 
samles og hovedvejlederen inddrages, hvis der er et behov. UVO eller hovedvejleder 
underskriver kompetencelisterne.  
 
Evalueringsmetoderne anvendes både i den praktiske og teoretiske del af 
uddannelsen. På baggrund af disse evalueringer justeres uddannelsen ved de 
evalueringssamtaler, den uddannelsessøgende og hovedvejleder afholder ved start 
i, undervejs i og ved afslutning af uddannelsen. 
Uddannelsesvejledning. 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. 
Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. 
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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. 
Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og e-
mailadresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede 
uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en 
kopi, så ingen andre vejledere kender til evalueringen. 
 
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 

                                            
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 
3 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/  
4 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/ 
5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx 
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regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere 
den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af 
inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den 
lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne 
fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de 
enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i 
samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 

 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
 
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om 
specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i 
Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den 
lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. 
Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 
inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 
 

                                            
6 www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 
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6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige vicestatsobducenter 
Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted forens.au.dk 
 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse:  
Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
www.forensic.dk 
 
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 
 


