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1. Indledning 

 

Specialet almen medicin er beskrevet i målbeskrivelsen https://www.sst.dk/-

/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-

medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A

5C19580 

hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet.  Speciallægeuddannelsens 

introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af den 

elektroniske portefølje www.logbog.net,  

I porteføljen findes en oversigt over de 84 kompetencer, der skal opnås i løbet af 

speciallægeuddannelsen. Her findes også andre elementer, der understøtter uddannelsen 

ex målbeskrivelsen, kompetencevurderingsskemaer, mulighed for kursusregistrering mv.  

 

2. Uddannelsens opbygning  

 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette 

uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb i 

sygehusdelen. 

 

Sygehusdelen af uddannelsen strækker sig over 2,5 år i nedenstående rækkefølge: 

 

9 måneder Medicinske Sygdomme, Kolding eller Medicinsk afdeling, Vejle  

4 måneder Psykiatri, Vejle 

3 måneder Organkirurgi, Kolding 

3 måneder Ortopædkirurgi, Kolding 

5 måneder Kvindesygdomme og fødsler, Kolding 

6 måneder Børne- og ungeafdelingen, Kolding 

 

Ansættelse 1.  2. 3. 4. 5. 6. 

Sted Medicinsk Psykiatri Organ-

kirurgi 

Ortopæd

-kirurgi 

Gyn-

Obs 

Pædiatri 

Tid 9 mdr. 4 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 

Returdage 8 3 2 2 4 3 

Temadag 1 1 1 1 1  

Forsknings-

træning 

     2 

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A5C19580
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A5C19580
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A5C19580
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/Almen-medicin/Almen_medicin_2013_p3.ashx?la=da&hash=AEA93D7F50008942931ADCA3E0503F74A5C19580
http://www.logbog.net/


3. Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder 
organisering af faglige funktioner og læringsrammerne 

 

Sygehus Lillebælt består af Kolding Sygehus (akutsygehus), Vejle Sygehus (kræft- og 

specialist-sygehus) og Middelfart Sygehus (rygcenter). https://sygehuslillebaelt.dk/  

 

Psykiatrien i Vejle består af psykiatrisk sygehus og lokalpsykiatrien 

https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/vejle-psykiatrisk-behandling-for-voksne  

 

Præsentation af de enkelte afdelinger, se venligst afdelingernes hjemmesider  

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-

sygehus/medicinske-sygdomme/uddannelses-og-jobsogende/uddannelse-for-yngre-laeger  

Herunder vil man som hoveduddannelseslæge komme 3 måneder på Hjertemedicinsk 

afdeling, Kolding 

https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/hjertesygdomme/fagfolk/uddannelsessogende-og-

studerende  

 

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for hoveduddannelseslæger i 

almen medicin: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 
Mellemvagt 1 (MV1) = 
Koordinerende læge 

Mellemvagt 1-funktion 
ca 1/4 af tiden enten 
som dagvagt eller 
aftennattevagt. 
 

Medicinsk bagvagt er i 
tilstedeværelse 
døgnet rundt. 
Medicinsk 
speciallæge er 
desuden i 
tilstedeværelse dag 
og aften, hvor der 
også er mulighed for 
tæt supervision og 
konferering. 
 

MV1 har 
koordinerende rolle i 
Akutafdelingens 
medicinske spor med 
at sikre struktur og 
overblik ved primært 
at varetage 
fordelingen af de 
lægelige ressourcer 
Den koordinerende 
læge deltager i 
modtagelsen af 
nyankomne 
medicinske patienter 
ved at udarbejde 
kliniske vurderinger 
og 4-timers planer i 
det omfang det er 
muligt.  
 

Mellemvagt 2 (MV2) Mellemvagt 2-funktion 
ca 1/4 af tiden enten 
som dagvagt eller 
aftennattevagt. 
 

Kardiologisk bagvagt 
er i tilstedeværelse kl. 
8-20. Fra kl. 20-8 
konfererer MV2 med 
medicinsk bagvagt. 

MV2 varetager 
primært akutte 
indlæggelser på 
hjertemedicinsk 
afdeling. 
Fra kl. 20-08 har man 
også den 

https://sygehuslillebaelt.dk/
https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/vejle-psykiatrisk-behandling-for-voksne
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/medicinske-sygdomme/uddannelses-og-jobsogende/uddannelse-for-yngre-laeger
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/medicinske-sygdomme/uddannelses-og-jobsogende/uddannelse-for-yngre-laeger
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/hjertesygdomme/fagfolk/uddannelsessogende-og-studerende
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/hjertesygdomme/fagfolk/uddannelsessogende-og-studerende


telemedicinske 
visitation. 
  
MV2 passer 
hjertestopkalderen. 
   
MV2 har et tæt 
samarbejde med MV1 
og deltager således 
også i modtagelsen af 
akutte medicinske 
patienter i 
Akutafdelingen, når 
situationen på 
hjertemedicinsk 
afdeling tillader det. 
 

Stuegang Medicinske 
Sygdomme 

Ca 4 stuegangsdage 
pr. måned. 

Både i Akutafdelingen 
og de medicinske 
sengeafsnit vil der 
være tilstedeværelse 
af speciallæge og 
andre seniorlæger til 
løbende supervision 
samt under 
middagskonferencer i 
de enkelte afsnit. 

Vil blive fast tilknyttet 
et af de medicinske 
sengeafsnit i en 
periode og rotere til 
andet sengeafsnit 
efterfølgende.  
Ligeledes vil du få 
stuegangsdage i 
Akutafdelingen. 
 

Ambulatorium 
Medicinske 
Sygdomme 

Ca. 3 
ambulatoriedage pr. 
måned. 

Parallelambulatorium 
med speciallæge med 
mulighed for 
supervision 

Vil blive tilknyttet et 
ambulatorium i en 
periode og rotere til 
andre ambulatorier 
periodevis 
efterfølgende.  

Stuegang hjertemed. 
afd. 

Ca. 40 % af tiden  Altid med en 
speciallæge på 
stuegang, til løbende 
supervision. 

Middags konference 
hverdag dedikeret  til 
stuegangs drøftelser 
og fælles konference 
beslutninger. 

Ambulatorium 
hjertemed. afd. 

Ca. 10 % af tiden Egne patienter med 
mulighed for 
supervision af 
speciallæge og 
sygeplejersker fra 
specialklinikker 

Tværfaglige 
patientkontakter, 
klinisk opfølgning og 
rehabilitering.  

Teamleder ved 
hjertestopsbehandling 

  MV2 er teamleder ved 
hjertestop på hele 
huset, dog fraset 
børneafdelingen, 
intensiv og 
operationsgangene.  
Vil få in-situ 
teamtræning i 
hjertestopsbehandling  
 

Administrative 
opgaver 

Meget varierede Afhænger af 
opgavetypen. Kan 
være i samarbejde 

Ofte hovedvejleder for 
KBU-læge, hvor man 
forinden bliver 



med andre læger 
og/eller 
plejepersonale. 

instrueret i opgaven. 
Andre forskellige 
opgavetyper, ex 
gennemgang af 
utilsigtede hændelser, 
kvalitetsarbejde og 
udarbejdelse af 
instruks 
 

 

 

Psykiatri https://intra.psyk.rsyd.dk/organisation/afdelinger-centre/afd-vejle/kontakt-

organisation/Sider/default.aspx    https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/vejle-

psykiatrisk-behandling-for-voksne  

 

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for AP -læger: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 

Forvagt Efter rulleskema 

Der er delt forvagt 

Bagvagt kontaktes ved 

spørgsmål 

Bagvagt hverdage: 

15.30-21, derefter tilkald.  

I dagtiden 

er overlægen på PAM 

bagvagt. 

 

Bagvagt weekend: 

8.45-21.00, derefter tilkald 

Bagbagvagt i rådighed, 

hvis bagvagt ikke er 

overlæge 

 

Forvagt hverdage: 

8-15.45  

15.15-09.00  

Forvagt weekend: 

Forvagt 1 

8.45-17.00  

15.15-09.00 

Forvagt 2 

12-21 

Modtagelse og 

håndtering af 

tvangsindlagt patient 

foregår under supervision 

af senior læge 

Stuegang/ Lokalpsykiatri Uddannelseslæger 

bliver tilknyttet et 

sengeafsnit eller 

lokalpsykiatrien. 

Der arrangeres 

fokuserede ophold 

i henholdsvis 

Daglig supervision af 

speciallæge  

Deltagelse i akut 

behandling og 

opfølgende behandling af 

patienter med 

depression, psykose, 

angsttilstand, 

personlighedsforstyrrelse. 

https://intra.psyk.rsyd.dk/organisation/afdelinger-centre/afd-vejle/kontakt-organisation/Sider/default.aspx
https://intra.psyk.rsyd.dk/organisation/afdelinger-centre/afd-vejle/kontakt-organisation/Sider/default.aspx
https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/vejle-psykiatrisk-behandling-for-voksne
https://psykiatrienisyddanmark.dk/afdelinger/voksen-20/vejle-psykiatrisk-behandling-for-voksne


lokalpsykiatrien 

eller sengeafsnit, 

afhængigt af, hvor 

AP lægen er 

tilknyttet, således 

at alle 

kompetencer 

opnås. 

Deltagelse i visitation af 

henvisninger fra almen 

praksis 

Tværfaglig konference Ugentligt Supervision ved 

speciallæge 

 

Undervisning  Tirsdage 8.30-9.00 

 

Torsdag 8.30-9.30 

Deltagelse af læger, 

praktikanter og psykologer 

1. tirsdag i 
måneden: emne 
om tvang 

2. tirsdag i 
måneden: 
case/hård nød 

3. tirsdag i 
måneden: tvang, 
UTH, PKN 

4. 4. tirsdag i 
måneden: ny 
forskning 

Torsdage: primært 

undervisning ved 

speciallæger og eksterne 

undervisere 

Faglig sparring Mandage 11.45-

12.30 

Supervision/undervisning 

ved uddannelsesansvarlig 

overlæge 

Relevante 

samtaletekniske 

redskaber gennemgås 

Primært for 

uddannelseslæger 

 

ECT behandling Foregår 

struktureret efter 

ECT 

oplæringsprogram 

Superviseres af ECT 

ansvarlig sygeplejerske 

mandag, onsdag og 

fredag, samt ved ECT 

konference onsdag 

 

Administrative opgaver Afhængig af 

interesse 

Afhænger af opgavetypen. 

Kan være i samarbejde 

med andre læger og/eller 

plejepersonale 

 

 

 

  



Organkirurgi https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/organkirurgi/uddannelse  

 

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for AP -læger: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 

Vagt:  

Forvagt og evt. 

Mellemvagt hvis 

kvalificeret 

Dagvagter: 7.45-15.30 

Aftennat: 15.00-8.30 

Op til ½ af 

arbejdsdage 

Som forvagt danner man 

FAM team med 

døgndækkende 

tilstedeværende MV og 

FAM-bagvagt.  

Dag og aften er der også 

MV OP og BV OP tilstede. 

Altid mulighed for tæt 

supervision og konferering 

Forvagten skriver journal 

på ny indlagte pt og går 

stuegang i FAM.  

Hvis mellemvagt, har 

man koordinatorfunktion 

og forventes i 

samarbejde med BV at 

prioritere læge opg. og pt. 

behandling 

Stuegang:  

7.45 - 15.09 

Op til ¼ af 

arbejdsdage 

Går stuegang på tildelte pt 

på sengeafd sammen med 

speciallæger og 

reservelæge. God mulighed 

for løbende supervision og 

konferering. 

Kl. 8.30 fordelingsmøde 

med sgpl og øvrige 

stuegangsgående læger 

Kl. 12 stuegangsteam møde 

hvor problemstillinger kan 

vendes 

Pt som indlægges på 

sengeafdelingen er ofte 

komplekse multimorbide 

patienter, hvor man får 

erfaring med behandling 

af pt med alle typer 

organkirurgiske lidelser 

og skal håndtere f.eks. 

smerterbehandling, 

antibiotika, sår, dræn, 

mobilisering, 

væskebalance, ikke-

kirurgiske 

problemstillinger 

FUS Amb: 

7.45 – 15.09 

FUS + Anal 

Ambulatorie 

Op til ¼ af 

arbejdsdage 

FUS = 

forundersøgelsesamb. 

Har eget amb program med 

fortrinsvis ny-henviste pt 

med organkirurgiske 

problemstillinger, men også 

pt til operationsforberedelse 

og f.eks udredning af 

mavesmerter 

Pt er hovedsageligt pt 

med galdestenssyg-

domme, hernier, men 

også pilonidalcyster og 

sår 

Man har sgpl på stuen 

som man samarbejder 

med. 

På kontor ved siden af er 

der en supervisor 

(speciallæge) som ikke 

har egne pt og nemt kan 

tilkaldes til supervision og 

konferering 

https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/organkirurgi/uddannelse


Anal Amb: 

7.45 – 15.09 

FUS + Anal 

Ambulatorie 

Op til ¼ af 

arbejdsdage 

Anal = forundersøgelse af 

pt med anallidelser f.eks 

hæmorider, fissurer, fistler, 

pilonidalcyster og 

tarmfunktionsforstyrrelser 

Man oplæres i anoskopi og 

vurdering af anallidelser 

superviseret af supervisor 

Hver 2. pt er FUS pt (se 

ovenfor) og hver 2. pt er 

anal pt 

Man har sgpl på stuen 

som man samarbejder 

med. 

På kontor ved siden af er 

der en supervisor 

(speciallæge) som ikke 

har egne pt og nemt kan 

tilkaldes til supervision og 

konferering 

Operations ass: 

7.45 – 15.09 

 Der er elektive, planlagte 

operationer følgende 

steder: 

C-OP: større operationer 

eller hvor pt forventes 

indlagt, ERCP, 

Dagkir: mindre operationer 

hvor pt kan opereres og 

hjemsendes samme dag 

Endoskopien: gastro, 

sigmoideo- og coloscopier 

Som HU Almen Medicin 

læge får man kun i meget 

begrænset omgang tildelt 

operations ass dage. Ved 

ønske kan der arrangeres 

flere dage  

Administration: 

7.45 – 15.09 

Meget 

varierede 

Jvf kvalifikationskort 1 skal 

man minimum 1 gang have 

deltaget i visitation af 

henvisninger 

 

Man vil kun i begrænset 

omfang få adminstrative 

opgaver pga det korte 

ansættelsesforløb 

Afhænger af opgavetypen. 

Kan være i samarbejde 

med andre læger og/eller 

plejepersonale 

 Hosinfo fremgår det 

hvilken en speciallæge 

som visiterer dagligt. Man 

sidder ved siden af når 

henvisningerne visiteres 

Mange forskellige 

opgavetyper, som man 

kan få tildelt som AP-

læge ex 

undervisningsplanlægger, 

gennemgang af 

utilsigtede hændelser, 

kvalitetsarbejde, 

udarbejdelse af instruks 

Andet:  Man får ved 

ansættelsesstart grundigt 

introduktionsprogram til 

afdelingen og de funktioner 

man skal varetage incl 

følgevagt i FAM og amb. 

 



Individuelt tilpasset efter 

behov 

Man har under ansættelsen 

1 returdag til egen praksis 

pr måned 

Man har som hovedregel fri 

med løn til obligatoriske 

kurser 

 

Ortopædkirurgisk afdeling https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-

sygehus/ortopaedkirurgi/studerende-og-uddannelsessogende  

 
AP lægen forventes primært at deltage i dagarbejde mandag til fredag (dog med mulighed 
for enkelte dage til kl. 20), men vil også blive inddraget til stuegangsfunktioner i 
weekenden i dagtid. 
 
Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside samt funktionsbeskrivelser for afdelingen: 
 
Afdelingens intranet: https://intra.slb.rsyd.dk/afd/ka/ortk/Sider/default.aspx 

Funktionsbeskrivelser på Infonet: https://infonet.regionsyddanmark.dk/?BookID=70 Gå til 1.3 

HR/personale=>1.3.1 Funktionsbeskrivelser 

 

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for AP -læger: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 

Skadestuefunktion: 

I skadestuen modtages 

akutte skader på 

bevægeapparatet og 

multitraumer. 

Multitraumer modtages af 

et særligt traumehold, og 

der er mulighed for at gå 

med og observere. 

I skadestuen gives akut 

behandling af sår og 

frakturer mv. og patienter 

indlægges til operation. 

 

Vagter: 

Dagtid 

Ca 2 uger 

 

Der er i dagtid 2 special-

læger i skadestuen.  

Der er således rig 

mulighed for supervision 

af speciallæge i dag og 

aftentid.  

Skadenotater og røntgen-

billeder gennemses næste 

dag, og der gives skriftligt 

feedback. 

Der er uddannet et helt 

hold af 

behandlersygeplejersker, 

der også er gode at 

konferere med. 

AP lægen  

iværksætter udredning, 

indlægger, og varetager 

opfølgning og behandling 

i samarbejde med mere 

erfarne kollegaer 

 

 

https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/ortopaedkirurgi/studerende-og-uddannelsessogende
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/ortopaedkirurgi/studerende-og-uddannelsessogende
https://intra.slb.rsyd.dk/afd/ka/ortk/Sider/default.aspx
https://infonet.regionsyddanmark.dk/?BookID=70


 

Skadeambulatorium hvor 

sår og frakturkontroller efter 

skadestuebesøg følges 

 

 1 uge 

  

Mellemvagt (enkelte dage 

speciallæge) deler listen i 

skadeamb. 

Således mulighed for 

direkte observation og 

supervision. Subspecialister 

tilstede i ambulatoriet. 

Dygtige erfarne 

sygeplejersker tilknyttet. 

Man planlægger 

sammen, hvilken læge, 

der tager hvilke ptt., så 

der er mulighed for 

udvikling af kompetencer. 

Elektive ambulatorier: 

Hånd 

Fod 

Sår 

Skulder 

1-2 uger pr. 

subspeciale 

Dobbeltamb med 

speciallæge, hvor man ser 

egne nyhenviste patienter 

med direkte mulighed for 

supervision 

Således mulighed for at 

lære at behandle alle 

basale problematiker 

inden for hver 

subspeciale. 

Inkl. Primær behandling 

ex. blokader 

Rygkirurgi 1 uge Ophold i Middelfart med 

fokus på både kroniske og 

akutte degenerative 

ryglidelser 

 

 

Stuegang på ortogeriatrisk 

afsnit 

 

 

Enhed med alle vores ptt 

over 65 med 

lavenergifraktur 

- ofte hoftenære 
frakturer 

 

1 uge 

 

  

. 

 

Deltager i tavlemøde kl. 

9.30 med 1 anden 

ortopædlæge, 1 geriater, 

sygeplejersker og fysio- og 

ergoterapeuter. 

Stuegang planlægges her. 

Sidemandsoplæring 

Mulighed for umiddelbar 

kontakt til ældre kollega 

Mulighed for at gennemgå 

cases med sektorlæger 

Stuegang på 

ortogeriatrisk afsnit med 

akutte og ofte 

multimorbide ptt. 

Justering af 

smertebehandling, 

samtale om plan for 

forløb, genoptræning og 

ambulant kontrol. 

Herudover tilse ptt for 

andre akutte problemer, 

så som infektion i blære 

eller lunger, forstoppelse 

etc. 

MDT-amb 

Multidisciplinært team 

omkring diabetiske fodsår 

2-4 gange Optager journal med fokus 

på både det almene, det 

karkirurgiske, det 

endokrinologiske og det 

ortopædkirurgiske. 

Deltager i og 

efterfølgende effektuerer 

beslutningen taget på 

tværfaglig konference 

mellem ortopædkirurg, 

karkirurg, endokrinolog, 

og fodterapeut samt 

sårsygeplejersker. 



Operationsgang 

  

  Der er 3 linier på centrale 

operationsgang (primært 

akutte ptt med frakturer/ sår 

og amputationer) og 3 linier 

i dagklinikken dagligt med 

skulder-, hånd- og 

fodoperationer. 

 Der er ikke planlagt 

deltagelse i kirurgi, men 

kan efter ønske 

efterkommes. 

Praktiske opgaver: 

Sutur af sår 

Reponering af frakturer og 

ledskred 

Bandage/gipsanlæggelser 

Sårbehandlinger 

Blokadeanlæggelse 

 Vi er altid 2-3 læger i 

skadestuen.   

Supervision af 

speciallæge i dag og 

aftentid.  

 

 

I FAM og ambulatoriet 

Administrative opgaver Meget 

varierede 

Afhænger af opgavetypen. 

Kan være i samarbejde 

med andre læger og/eller 

plejepersonale. 

Mange forskellige 

opgavetyper, som man 

kan få tildelt som AP-

læge ex 

undervisningsplanlægger, 

gennemgang af 

utilsigtede hændelser, 

kvalitetsarbejde, 

udarbejdelse af instruks 

 

Kvalifikationskort: 

Under opholdet i ortopædkirurgi skal der udfyldes Kvalifikationskort 1 – Akutområdet – se dette. 

 

 

Kvindesygdomme og fødsler    https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-

sygehus/kvindesygdomme-og-fodsler/fagfolk/uddannelse  

 

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for AP -læger: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 

Gynækologisk forvagt Ca 1 gang pr 

uge og 1 

weekend hver 2. 

måned 

Gynækologisk bagvagt 

Du ser akutte 

problemstillinger som fx 

blødning tidligt i graviditeten, 

 

Du har selv visitator-

funktionen og taler 

med de praktiserende 

https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/kvindesygdomme-og-fodsler/fagfolk/uddannelse
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/kvindesygdomme-og-fodsler/fagfolk/uddannelse


8.00-18.00 

(8.30-15.54) 

EUG, underlivssmerter, 

abscesser, infektioner 

I det omfang det er muligt, 

hjælper du med stuegang på 

gynækologiske indlagte 

patienter 

læger som visiterer 

patienter til dette 

program 

Obstetrisk forvagt 8.00-15.24 Obstetrisk bagvagt 

Du ser akut opståede 

problemer i graviditeten, pt. 

er fra uge 18+0 og til 

terminen. Fx præeklampsi, 

hypertension, smerter, 

hydronefrose, blødning, 

vurdering af fosterstilling. 

Du lærer at scanne for 

fostervandsmængde og 

fostrets lejring 

Mulighed for at se gravide 

med kroniske sygdomme jf. 

kvalifikationskort 4 

Jordemoder på 

fødegangen visiterer 

til dette program. 

Jordemoder og obs. 

BV superviserer og 

assisterer i det 

omfang der er brug 

for det 

Stuegangslæge 8.00-15.24 Obstetrisk bagvagt 

Du går stuegang på 

barselspatienterne og ser fx 

pt. med komplicerede 

bristninger, pt. efter sectio, 

præeklampsi, hypertension, 

spædbørn med 

trivselsproblemer 

Stuegangen 

koordineres ved 

morgenmøde kl. 9.00 

på barselsgangen, 

hvor pt. prioriteres og 

evt. gennemgås 

sammen med 

barselsygeplejerske 

Alment gynækologisk 

ambulatorium 

8.00-15.24 Supervisor (speciallæge i 

gyn./obs) 

Du ser almen gynækolo-

giske problemstillinger som 

fx blødningsforstyrrelser, 

fibromer, tidlige graviditets-

problemer, celleforandringer, 

ovariecyster, forundersøgel-

ser til ab. pro. og 

sterilisationer 

Du lærer at bruge vaginal 

UL. 

Du har altid en 

gynækologisk 

sygeplejerske med på 

stuen. Du udreder, 

planlægger og 

opstarter forskellige 

behandlinger under 

tæt supervision af 

supervisor 



Herunder opfyldes 

kompetencen i 

kvalifikationskort 4 

Vulva-reservelæge amb. 8.00-15.24 Supervisor fra vulvateam 

Du ser sygdomme/lidelser i 

vulva, fx smerter, kløe, 

celleforandringer, lichen 

sclerosus 

Superviseres af speciallæge 

i vulvateamet og har så vidt 

muligt en sygeplejerske med 

kompetencer i vulvalidelser 

med på stuen 

Du har altid en 

gynækologisk 

sygeplejerske med på 

stuen. Du udreder, 

planlægger og 

opstarter forskellige 

behandlinger under 

tæt supervision af 

supervisor 

Urogyn.-reservelæge amb. 8.00-15.24 Supervisor fra urogyn-team 

Du ser urogynækologiske 

problemstillinger som 

descensus, inkontinens og 

lign. Du lærer at tolke VVS 

og har en urogynækologisk 

sygeplejerske med på stuen 

Hermed opfyldes 

kompetencen i 

kvalifikationskort 4 

Du har altid en 

gynækologisk 

sygeplejerske med på 

stuen. Du udreder, 

planlægger og 

opstarter forskellige 

behandlinger under 

tæt supervision af 

supervisor 

OP-assistent 8.00-15.24 Operatør 

Du vil opleve sectioer, 

laparoskopier, 

hysteroskopier, descensus-

operationer 

OP-dagene er 

primært forbeholdt 

vores H- og I-læger i 

gyn. obs, men du vil 

have mulighed for at 

få enkelte dage 

Dagkirurgi-assistent 8.00-15.24 Operatør 

Du vil opleve konisatio, 

sterilisationer, BSO, 

hysteroskopier, aborter o.a 

mindre vaginale indgreb 

OP-dagene er 

primært forbeholdt 

vores H- og I-læger i 

gyn. obs, men du vil 

have mulighed for at 

få enkelte dage 

Flex-gyn. 8.00-15.24 Hjælper gyn. BV med 

stuegang og forefaldende 

arbejde i gyn- søjle – 

funktionen oprettes kun, hvis 

der er overskud til det i 

vagtplanen  

 

Administration  Jf. kvalifikationskort 4 skal 

man deltage i visitering af 

Dette føres sammen 

med supervisor i gyn. 



cancerpakkeforløb, 

henvisninger fra almen 

praksis til gyn. amb og 

svangreamb.  

amb, som har den 

daglige visitatorrolle 

og i obstetrikken 

sammen med 

speciallæge 

Undervisning Onsdag 8.15-

9.00 og 15.15-

16.00 

Torsdag 8.30-

9.00 

Gyn. konference 

Her opfyldes bl.a 

kompetencen i 

kvalifikationskort 4 om 

prænatal fosterdiagnostik 

Torsdag på fødegangens 

konferencerum 

Det forventes du 

underviser 1-2 gange 

i løbet af dit ophold i 

afdelingen 

 

 

Børne- og ungeafdelingen: https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/borne-og-

ungeafdelingen/job-og-uddannelse  

Faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for AP -læger: 

Art  Omfang Supervision Kommentar 

Forvagt  Dag hverdag 

800-1530 

(1800 vinter) 

Dag weekend 

800-1700 

Aften nat 

hverdag 15-

0830 

Aften nat 

weekend 1630 

- 0900 

Forvagts-funktionen er altid 

superviseret af bagvagten 

 

Arbejdet er primært i 

børnemodtagelsen hvor der 

arbejdes parallelt med 

bagvagten 

Vagtarbejdet antager 

ca. ½ af 

ansættelsestiden. 

Ca 50 % af de 

kompetencer der skal 

opnås, opnås via vagt 

arbejde 

Akut ambulatoriet Hverdage 

 800-1530 

(1800 vinter) 

Superviseres af bagvagten. 

Her ses subakutte tilstande. 

Organiseret med tider. 

Der kan opnås både 

kompetencer i forhold til 

akutte og ikke akutte 

tilstande. 

Specialambulatorier Hverdage  

800-1500 

Superviseres af navngiven 

speciallæge med parallel 

ambulatorie.  

Her kan opnås 
kompetencer i ikke 
akutte tilstande og 
kliniske færdigheder. 

https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/borne-og-ungeafdelingen/job-og-uddannelse
https://sygehuslillebaelt.dk/afdelinger/kolding-sygehus/borne-og-ungeafdelingen/job-og-uddannelse


Oversigt kan findes på X 

drev og som opslag i 

konference lokalet. 

Der er specialambulatorier i: 

Astma og allergi, 
Gastroenterologi, Neurologi, 
nefrologi og Almen pædiatri 

Du kan ikke regne med 
at få alle slags 
ambulatorier. 

Der ses både 
forundersøgelser og 
kontroller. 

 

Uddannelsesambulatorie Hverdage  

800-1500 

Her er 3 parallelle yngre 

læger ambulatorier som 

superviseres af en 

speciallæge uden eget 

ambulatorie. 

Oversigt kan findes på X 

drev og som opslag i 

konference lokalet. 

Der er 
Uddannelsesambulatorie i: 

Astma og allergi, 
Gastroenterologi, Neurologi, 
og Almen pædiatri 

 

Dagens starter kl 8 i 

ambulatoriet hvor I 

fælles gennemgår alle 

patienter. 

Speciallægen står til 

rådighed i forhold til 

supervision i løbet af 

dagen 

Her kan opnås 
kompetencer i ikke 
akutte tilstande og 
kliniske færdigheder. 

Du kan ikke regne med 
at få alle slags 
ambulatorier. 

Der ses både 
forundersøgelser og 
kontroller.. 

Stuegang Hverdage  

800-1500 

Superviseres af stuegangs 

gående speciallæge. 

Stuegang kan være enkelte 

dage eller samlet i 

stuegangs uger. I en 

stuegangsuge vil den yngre 

læge have stuegang 5 

hverdage i træk og være 

den gennemgående i 

afsnittet. 

Patienternes fordeles 

mellem de der går 

stuegang hver morgen. 

 

Der kan opnås både 

kompetencer i forhold til 

akutte og ikke akutte 

tilstande. 

Stuegang Weekend 

830-1600 

Superviseres af bagvagten. Der kan opnås både 

kompetencer i forhold til 

akutte og ikke akutte 

tilstande 

Sweeper 800-1500 Du er ekstra i skemaet. Ved 

den fælles morgen 

konference vil du få en 

funktion for dagen. 

Er der ikke en funktion 

er det en mulighed for at 

deltage eks i et 

speciallægeambulatorie. 



Corona klinisk Tid varierer Superviseret af speciallæge 

i klinikken eller bagvagten. 

Der laves klinisk vurdering 

(vagtlæge besøg) og 

podninger. 

Der kan opnås både 

kompetencer i forhold til 

akutte tilstande 

I forhold til supervision sidestilles hoveduddannelseslæger i pædiatri der er i den sidstes del af deres 

hoveduddannelse med speciallæger. 

 

4. Læringsmetoder  

 
Hovedparten af de kompetencer H-lægen i almen medicin skal lære under sin ansættelse 
på Sygehus Lillebælt og Psykiatrien læres ved superviseret klinisk arbejde dvs i 
mesterlære-situationen ved at møde patienterne ved stuegang, i ambulatorier og ved 
modtagelse af de akutte patienter i vagten under vejledning af ældre kollega (daglig klinisk 
vejleder). Hertil kommer læringsstrategier som case drøftelse i forbindelse med 
konferencer, selvstudier, udarbejdelse af instrukser, modtage og selv skulle undervise.  
Det forventes, at lægen aktivt opsøger feedback og selv er opmærksom på sine 
læringsmål. 
 
For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse 
patienter, skal der gives feedback og foretages kompetencevurdering i forhold til 
forskellige typer af patienter.  
Denne feedback og kompetencevurdering skal tage udgangspunkt i Mini-CEX, som skal 
bruges minimum 1 gang/måned på hver afdeling. Uddannelseslægen har ansvaret for at 
være opsøgende i forhold til at få feedback ud fra mini-CEX. 
 
Under hele forløbet tilbydes 360-graders feedback 2 gange. Første gang på medicinsk 
afdeling efter ca. 6 måneders ansættelse. 2. gang enten under ansættelsen på 
kvindesygdomme og fødsler eller børne- og ungeafdelingen. 
 360 graders feedback bruges til vurdering af kompetencer inden for samarbejde, 
lederskab, professionalisme og kommunikation.  
 

5. Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

 

Under sygehusopholdene godkendes der ikke kompetencer i logbogen af vejledere på 

sygehusene.  Kompetencemålene godkendes kun i almen praksis, dvs. på retur dage og 

tjeneste i almen praksis.  

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 vurderingsstrategier. Indholdet 

og rækkefølgen af kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog.  

 

Det er hovedvejlederens opgave løbende at sikre, kompetenceudviklingen på den enkelte 

afdeling skrider planmæssigt frem, således at uddannelseslægen ved afslutning af sin 



ansættelse har opnået godkendelse af de kompetencer, der skal opnås i henhold til 

relevante kvalifikationskort  

 

Kvalifikationskort 

 

Det er overordet set hovedvejlederen, der underskriver kompetencerne. Efter aftale 

mellem hovedvejleder og uddannelsessøgende, kan der aftales kompetence-

godkendelse/underskrivelse (tydelig navn) via relevante daglige vejledere dvs. ældre 

kolleger som mødes i forbindelse med de forskellige arbejdsfunktionsfunktioner. 

På Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Vejle bruges primært mini-CEX ved direkte 

observation. Se bilag 

Alternativt kan skema F dvs. ”Vejledningsskema for den alment medicinske hospitalsdel” 

bruges, når der ved vejledningen skal gives feedback og kompetencevurderes. Se bilag  

Kvalifikationskortene findes desuden her: 

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurde

ring/kvalifikationskort/ 

Alle kompetencer godkendes i almen praksis, mens der godkendes kvalifikations-

kort på afdelingen. (Der skal ikke godkendes kompetencer i logbogen i sygehusdelen af 

hovedudannelsen i almen medicin) 

Kvalifikationskort 1. Akutområdet udfyldes under ansættelse ortopædkirurgisk, organkirurgisk og 

medicinske sygdomme. 

 Kvalfikationskort 2. Intern medicin udfyldes under ansættelse på Medicinske Sygdomme. 

Kvalifikationskort 3. Psykiatri udfyldes under ansættelse på i psykiatrien 

Kvalifikationskort 4. Gynækologi/obstetrik udfyldes under ansættelse på kvindesygdomme og 

fødsler 

Kvalifikationskort 5. Pædiatri udfyldes under ansættelse på børne- og ungeafdelingen 

Kvalifikationskort 6. Mammasygdomme udfyldes under ansættelse på organkirurgisk afdeling. 

 

  

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_1_akutomraadet_2019.pdf
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationkort_2_intern_medicin_2019.pdf
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_3_psykiatri_2019.pdf
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_4_gynaekologi_og_obstetrik_revideret_010120_.pdf
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_5_paediatri_2019.pdf
https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_6_mammasygdomme_2019.pdf


Kvalifikationskort 1 - akutområdet 

Læsevejledning: 

Kvalifikations kort 1 og 2 ses nedenfor i en ”Copy/pastet via snapshot ” version, hvor der 

ude i højre side af kortet kan ses i hvilken funktion / afdeling, man som 

uddannelsessøgende kan få godkendt de enkelte kompetencer.  

Kvalifikationskort 1 skal udfyldes både på medicinsk, organkirurgisk og ortopædkirurgisk 

afdeling, hvor de akutte kompetencer skal opnås. 

Akut intern medicin: 

Fra Medicinske Sygdomme i Kolding udsendes Kvalifikationskortet sammen med 

uddannelsesprogrammet. Nedenfor er oplistet i hvilke funktioner ex mellemvagt 1 i 

Akutafdelingen (MV1) eller mellemvagt 2 (MV2) på hjertemedicinsk afdeling, hvor man vil 

kunne opnå de enkelte kompetencer. Den administrative færdighed (visitation) opnås ved 

individuel aftale med visiterende læge.  

 

 

 

MV1/ MV2/kard. Afd. 

MV1/ MV2/kard. Afd. 

 MV1/ MV2/kard. Afd. 

MV1 

 



 

 

 

 

 

 

Akut ortopædkirurgi 

 

 

MV1 

MV1 

MV1 

MV1 

MV1 

MV1 

MV1 

MV1 

MV 1 

MV1 



 

 

 



Akut organkirurgi

 

 

  



Kvalifikationskort 2 – intern medicin 
 

Kvalifikationskortet udsendes sammen med uddannelsesprogrammet. Nedenfor er oplistet 

i hvilke funktioner ex mellemvagt 1 (MV1), stuegang på geriatrisk afd. (afd. A) eller 

ambulatorium, hvor man vil kunne opnå de enkelte kompetencer. Den administrative 

færdighed (visitation) opnås ved individuel aftale med visiterende læge.  

 

 

 

  

MV1/ MV2/kard. 

Afd. 

 
MV1/ MV2/kard. 

Afd. 

 
Afd. C/endo. amb./ kard. 

Afd. C/endo. amb. 

Afd. C/endo. amb. 

Afd. C/endo. amb. 

Afd. B 

Afd. B 



 

 

 

 

 

MV1/sengeafd. 

MV1/sengeafd. 

 MV1 

Rheuma. Amb. 

Afd. A 

MV1 

Afd. A 

Afd. A 

Afd. A 

Endo. amb. 

MV2/ kard. 

MV2/ kard. 

Rheuma. amb. 

Afd. B 

Ambulatorier 

Afd. B 



Kvalifikationskort 3 - psykiatri 

 



 

 

 

  



Kvalifikations kort 4 – gynækologi og obstetrik 

 

Uddannelsessøgende har kvalifikationskort 4 som enten lommekort el elektronisk.  

Kompetencerne omhandlende gynækologiske problemstillinger opnås ved ambulatorie- og 

vagtarbejde. De obstetriske kompetencer opnås ved stuegangs- og vagtarbejde, samt ved 

fokuseret ophold på fødegangen og planlagt teoretisk undervisning. 

 



 

 

  



Kvalifikation kort 5 – pædiatri 

 

Udleveres som ”lommekort” ved ansættelsen start. 

Kompetencer i forhold til behandling af akut syge børn. Opnås ved vagt arbejde. 

Kompetencer i forhold til behandling af ikke-akut syge børn. Opnås ved funktion i 

ambulatoriet, herunder akut ambulatoriet samt i det akutte arbejde. 

Færdigheder (inhalationsmedicin, LFU og vækst kurver) opnås ved funktion i ambulatoriet. 

Færdig (visitation) opnås ved individuel aftale med visiterende læge.  



 



 

 

  



Kvalifikation kort 6 – mammasygdomme 
 

  



Skema F - kompetencevurdering 

 

 

 

5. Obligatoriske kurser og forskningstræning 

 
Specialespecifikke kurser 

Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen www.sst.dk og organiseres via 

DSAM. Se mere på speam.dk 

 

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. 

 

http://www.sst.dk/
http://www.speam.dk/


Gruppebaseret supervision og temadage  

I hoveduddannelsesstillingen indgår obligatorisk deltagelse i gruppebaseret supervision og 

temadage. Disse har dels en netværksskabende funktion for de almen medicinske 

uddannelseslæger, og dels et fagligt indhold, der er relevant for uddannelsen.  

 

Forskningstræning 

Forskningstræningsmodulet er placeret i fase 2. Du finder mere information om indhold, 

tilmelding mv. på http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/ 

 

 

6. Uddannelsesvejledning  

 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. 
 

 

7. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 

 

Det regionale videreuddannelsessekretariat evaluerer løbende de enkelte uddannelses 

forløb på vegne af det regionale råd for den lægelige videreuddannelse.  

Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det 

elektroniske web-baserede system www.logbog.net.  

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers 

evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form 

ligeledes sker på www.evaluer.dk  

Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal 

gemmes, og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af 

speciallægeuddannelsen. 

Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen 

om at evaluere det aktuelle forløb. 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 og den ledende overlæge 

modtage en mail med evalueringen. 

Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen 

 

Den uddannelsesansvarlige overlæge har en personlig samtale med alle ved afslutningen 
af deres ansættelse, herunder om hvad der har fungeret godt, og hvad der evt. måtte 
kunne overvejes optimeret. 

 

 
 

  

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/
http://www.logbog.net/
http://www.evaluer.dk/


8. Nyttige kontakter 

 

Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: 

Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: 

https://videreuddannelsen-syd.dk/saerlige-sider/paedagogisk-udviklende-funktion/oversigt-

over-lektorernes-fordeling-af-uao-og-specialer  

Specialeselskabets hjemmeside 

www.dsam.dk  

www.fyam.dk 

Sundhedsstyrelsen 

www.SST.dk  

Regionale sekretariater for den lægelige videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk  

Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk  

Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk  

 

 

  

https://videreuddannelsen-syd.dk/saerlige-sider/paedagogisk-udviklende-funktion/oversigt-over-lektorernes-fordeling-af-uao-og-specialer
https://videreuddannelsen-syd.dk/saerlige-sider/paedagogisk-udviklende-funktion/oversigt-over-lektorernes-fordeling-af-uao-og-specialer
http://www.dsam.dk/
http://www.fyam.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/


Bilag 

MiniCEX 
 

Mini clinical evaluation exercise (mini-CEX) 

 Sygehus Lillebælt og psykiatrien Vejle 

Uddannelseslæge: Dato: 

Bedømt af (læge): 

Sygehus/Hospital: Afdeling: 

Lokaliteter: Ambulatorium Stuegang Akut  

Patient: 
Alder: Mand: Kvinde: 

Patientproblem/diagnose: 

Fokus: Anamnese: Diagnostik: 

Objektiv undersøgelse: Information: 

Kompleksitet: Let: Moderat: Svær 

 

Anamneseoptagelse 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Objektiv undersøgelse 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Empati og professional adfærd 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Klinisk dømmekraft og vurdering 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Patientvejledning og rådgivning 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Organisation og samarbejde 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 
   

 

Generel klinisk kompetence 
 

(ikke observeret) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Under forventet niveau Forventet niveau Over forventet niveau 

   
   Kommentar: 
 
 
 
 



Bilag 

Skema F 

 

 Skema F: Vejledningsskema for almenmedicinsk 

hospitalsuddannelse.  
Vejledersamtale på baggrund af journalaudit til brug for hospitalsvejledere 

i forbindelse med feedback til/kompetencevurdering af 

uddannelsessøgende i almen medicin.  

Uddannelseslæge:_____________________________________________

_____________  

Gennemgang af patienttype/kvalifikationskort #: 

________________/_________________  
Følgende punkter er vejledende/danner udgangspunkt for vejledersamtalen 

Emner til feedback     
 

Hjælpetekst Noter Vurdering 
Anamnese og objektiv 
undersøgelse  
 

Der foreligger en relevant anamnese og 
objektiv undersøgelse (gerne gennemgang 
af undersøgelsesteknik)  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau  

Udredningsplan og evt. 
behandling  
 

Uddannelseslægen har lagt et relevant 
udredningsprogram og iværksat evt. 
behandling  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Arbejdsdiagnose  
 

Kan diskutere forløb og udfald ud fra 
generel viden om sygdom, diagnostik og 
behandling  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Komplikationer  
 

Forholder sig til komplikationer og evt. 
behandling heraf  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Opfølgningsplan  
 

Relevant og klar opfølgningsplan er lagt – og 
patienten har forstået og accepteret denne  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Professionalisme  
 

Har forholdt sig til de etiske forhold i 
problemstillingen  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Information  
 

Har informeret patienten relevant i forhold 
til udredning og behandling  
 

 Tilfredsstillende niveau  
 
Under niveau 

Kommentarer:  
 
 

   

 
 

   

 
Dato:  
 

   

 


