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Uddannelsesprogram 

Region Syddanmark 

Almen medicin 

 

Hjertesygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland 

 

Ansættelsesstedet generelt: 
For en generel beskrivelse af Hjertesygdomme henvises til: 
www.sygehussonderjylland.dk/wm513144   
 

Ansættelsen indebærer deltagelse i såvel dagarbejde som vagtarbejde som kardiologisk forvagt. 
Hoveduddannelseslægen roterer imellem subspecialerne i intern medicin i 2 blokke af 6 
måneder,hvoraf en typisk vil være i Hjertesygdomme , en anden i Medicinsk Afdeling, Aabenraa. 
Andre individuelle forløb kan planlægges når blot det tilgodeser målbeskrivelsens kompetencer. 
I Hjertesygdomme er der ud over bloklæger til almen medicin, yngre læger i klinisk 
basisuddannelse, introduktionsstilling i Intern medicin: kardiologi, hoveduddannelse i Kardiologi, 
samt hoveduddannelse i Endokrinologi, Nefrologi og Geriatri. Endvidere vil der fremover være 
introduktionsstilling og hoveduddannelse i Akut medicin. I Hjertesygdomme er der p.t (juni 2019) 
ansat 11 overlæger og 2 afdelingslæger i kardiologi.  
 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
 
Arbejdsfunktionerne består af en kombination af vagtarbejde, stuegangsfunktion, og 
ambulatoriefunktion.  
 
Som hoveduddannelseslæge i almen medicin tilknyttes man kardiologisk forvagt. Der er tale om en 
9 skiftet vagt. 
Dagtiden er 08.00-16.00 og aften nat 15.30-08.30 alle ugens dage. Desuden vil almen blok lægen i 
begrænset omfang deltage i søndagsstuegang 08.00-15.00. 
 

Funktionsbeskrivelse for vagtlagene:  
 

VIRKNING FRA 1. APRIL 2019: 

Kardiologisk forvagt 08.00-16.00 og 15.30-08.30.   Telefon 72611 

Kardiologisk bagvagt 08.00-21.00 herefter vagt fra bolig.  Telefon 72612 

Kardiologisk hjælper  08.00-16.00.    Telefon 76443 

Kardiologisk sweeper 08.00-15.00   Telefon 72645 
 
 
 
 
 
 

http://www.sygehussonderjylland.dk/wm513144
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Funktionsbeskrivelse for kardiologisk forvagt: 
 

1. Tilse nye kardiologiske patienter i FAM 1 og FAM 2, inkl. DVT obs. pt. 

2. Kaldes til hjertestop. 

3. Tilse patienter på egen stamafdeling (hjertesygdomme) i vagten. 

4. Ligsyn på egen stamafdeling. 

5. Håndtere tele EKG. 

 

Funktionsbeskrivelse for kardiologisk sweeper: 

 Hjælper med til stuegang og tilser patienter i daghospitalet obs DVT  

 Tømmer sweeperbakken og konfererer problematiske korrespondenser til middagskonferencen 

 

Funktionsbeskrivelse for kardiologisk hjælper: 

 Hjælper med stuegang 

 Efter konference hjælper man kardiologis forvagt samt hjælper med evt. overflyttere 

 Hjælper med DVT-patienter i kardiologisk daghospital mellem kl. 15.00 – 16.00 

 

Funktionsbeskrivelse for kardiologisk bagvagt: 
 

1. Gennemgå akutte kardiologisk patienter mellem kl. 08.00 og 21.00. Indkald fra bolig ved behov 

mellem 21.00 og 08.00. 

2. Gå akutte kardiologiske tilsyn. 

3. Håndtere opkald fra andre afdelinger vedr. kardiologisk rådgivning, frem til kl. 21.00. 

I tidsrummet 21.00-08-00 varetages kardiologisk rådgivning af medicinsk bagvagt der eventuelt kan 

konferere med kardiologisk bagvagt. 

 

Kardiologisk bagvagt 2 (8-12 på hverdage): 

I tidsrummet 8-12 hjælper kardiologisk bagvagt 2 i FAM evt. kard.1 med stuegang. 

 

 

Dagarbejdet afvikles fra 8.00 til 15.00 og består at enten stuegang eller ambulatoriearbejde, der 
stiles mod 2-3 ambulatoriedage pr måned, de øvrige dage gås stuegang. 
 
Ved stuegang mødes stuegangsteamet kortvarig efter morgenkonferencen mhp. arbejdsfordeling 
og evt. behov for supervision. Herefter gås i samarbejde med plejepersonalet kardiologisk 
stuegang på typisk 3 til 6 indlagte patienter på én arbejdsdag. På samme sengeafsnit vil der 
vedvarende være 1 (oftest 2) mere erfaren læge på stuegang, som kan supervisere ved akut 
behov. Feedback og supervisering fortages hovedsageligt ved den efterfølgende 
middagskonference i afsnittet. Som stuegangslæge har man ofte funktionen kardiologisk hjælper 
eller kardiologisk sweeper, se ovenfor. Om tirsdagen foretager kardiologisk hjælper elektiv DC 
konvertering i ambulatoriet. 
 
Ambulatorietjenesten gennemføres typisk som ”tandem ”- ambulatorium, hvor en mere erfaren 
læge (typisk en speciallæge) har parallelt ambulatorium med planlagt tid til supervision i løbet af 
dagen. Hoveduddannelseslægen ser typisk på 4-6 nyhenviste patienter på en arbejdsdag og 
herudover patienter i kontrolforløb. Der er 30 minutter til hver patient. Patienterne drøftes ved 
behov efterfølgende med den tilstedeværende mere erfarne læge. 
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Supervision: 
 
Under varetagelse af vagtfunktion som kardiologisk forvagt er der alle dage fra 08.00-21.00 
kardiologisk bagvagt som er umiddelbart tilgængelig og som fysisk sidder ved siden af kardiologisk 
forvagt. I tidsrummet 21.00-08.00 er kardiologisk bagvagt på 30 minutters tilkald. Der er medicinsk 
bagvagt til stede hele døgnet. 
Ved stuegang og ambulatorier vil der vedvarende være en senior læge tilstede, som varetager 
opgavefordeling, supervision og feedback og som deltager i de daglige middags konferencer, som 
holdes afsnitsopdelt. 
 
 

Tildeling af vejleder: 
 
Bloklægen i almen medicin modtager ca. 6 uger før start en introduktionsmail hvor vejlederens 
navn fremgår. Der er oftest tale om en speciallæge i kardiologi. Den første måned er der skemasat 
vejledersamtale til introduktionssamtale. Der er afsat en time til samtalen og der anvendes en fast 
skabelon. Efter samtalen sender bloklægen den individuelle uddannelsesplan til den 
uddannelsesansvarlige overlæge. 
Der er yderligere skemalagt tid til justeringssamtale efter ca. 3 måneder samt 
slutevalueringssamtale i løbet af den sidste måned. 
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Konferencer og undervisning: 

 

Tidspunkt Tema  Sted 

Alle dage kl 0800-0830 Hjertemedicinsk morgenkonference.  Hjerterummet 

Tirsdag kl. 0830-0900 Yngre læge møde. Her drøftes 

uddannelsesforhold, skemalægning mm. 

 Mødelokale 1 

Onsdag kl. 0815-0845 Undervisning ved speciallæge. Det kan både 

være kardiologisk speciallæge men også 

speciallæge fra de øvrige intern medicinske 

specialer.  

 Mødelokale 1 

Torsdag  kl. 0815-0845 Alle uddannelsessøgende læger underviser på 

skift og holder hver 1-2 undervisninger pr. ½ 

år. Undervisning kan være ”Case of the 

night”, gennemgang/problematisering af 

patientforløb, relevante sygdomme mm. 

 Hjerterummet 

Fredag  kl. 0815-0845 Undervisning ved hjertemedicinsk 

speciallæge eller HU 

Ekkoundervisning hvis mulighed:  

Basal ekko (knappologi) 

Ekkocases 

FATE undervisning forsøges gennemført hver 

halve år. 

 Hjerterummet 

Alle dage kl. 1230-1300 Middagskonf. For Hjertesygdomme.  Hjerterummet 

 
 

Det forventes, at den hoveduddannelsessøgende læge selv underviser på minimum 1 torsdag i 
løbet af 6 måneders ansættelse i selvvalgt, men relevant emne evt udvalgt i samråd med 
vedkommendes vejleder. 

Kurser 

Der gives mulighed for deltagelse i de obligatoriske kurser, når blot lægen har oplyst om 
tidspunktet og omfanget af disse mindst 2 måneder før kursus start. Eventuel deltagelse i andre 
kurser i arbejdstiden kan i begrænset omfang ske efter individuel ansøgning til og godkendelse af 
afdelingsledelsen. 
 

Læringsmetoder 
Der anvendes forskellige metoder afhængig af kompetencen der skal opnås. Herudover tager 
metodevalget afsæt i den konkrete læringssituation i den kliniske hverdag. Der gives feedback 
både ad hoc og som planlagt supervision i forbindelse med klinisk arbejde samt i forbindelse med 
den strukturerede undervisning. Udgangspunktet er mesterlære situationen mellem 
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uddannelseslæge og vejleder og alle andre kollegaer. Den uddannelsessøgende læge forventes 
selv at have vedvarende fokus på egne læringsbehov og forventes aktivt at opsøge relevante 
læringssituationer. Samtidig forventes alle læger i afdelingen, at bidrage aktivt til hurtigst mulig 
gensidig kompetenceopbygning og at forstå betydningen af at udnytte uddannelsespotentialet i 
enhver klinisk situation. 
360 graders evaluering anvendes med minimum 10 respondenter. 
 

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 vurderingsstrategier. (Målbeskrivelse på sst.dk).  
Indholdet og rækkefølgen kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. Alle kompetencer 
godkendes i almen praksis mens der godkendes kvalifikations kort på www.Logbog.net. 
Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og 
metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i 
det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I dette program findes anvisning på hvor  og 
hvornår kvalifikations kortene skal godkendes. 

 

INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 1 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes på afdeling / fokuseret ophold svt. x. ansættelse.  
 

KVALIFIKATIONSKORT 2 
 

Dette kvalifikations kort udfyldes på Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland 
 
http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_2_intern_medicin_iv_kopi.pdf 

Det udfyldte kvalifikationskort udgør dokumentationen for at uddannelseslægens tutor i almen 
praksis efterfølgende kan godkende de relevante mål i den elektroniske logbog. 

Ved vejledersamtalerne vurderes lægens evne til at håndtere udvalgte patientforløb på baggrund 
af journalaudit og struktureret vejledersamtaler (se  struktureret vejledersamtale ) og brug af 
hjælpeskemaet på sidste side i kvalifikationskort 2 

Det tilstræbes at minimum 14 patientforløb er samlet sammen og godkendt indenfor de første 6 
måneder typisk med 3-4 forløb pr vejledersamtale. 

Ved vejledersamtalerne planlægges på baggrund af arbejdsplanerne i afdelingen tidspunkterne for 
opnåelse af de kliniske færdigheder, idet det samtidig aftales hvilken erfaren læge, der i 
situationen skal foretage den struktureret kliniske observation, der er grundlaget for godkendelse 
af den kliniske færdighed. 

(Se .DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin > Struktureret observation af en konsultation) 

Lægen, der skal evaluere kompetencen, bør orienteres om dette i god tid af den 
uddannelsessøgende læge. 
Det tilstræbes at minimum 4 kliniske færdigheder opsamles jævnt fordelt over alle 9 måneder med 
1 helst 2 færdigheder pr vejledersamtale. 
 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Almen_medicin.aspx
file:///C:/Users/evy4yt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1SYZ2DL9/www.Logbog.net
http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_2_intern_medicin_iv_kopi.pdf
http://www.dsam.dk/files/191/kvalifikationskort_2_intern_medicin_iv_kopi.pdf
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/konsultationsskema/
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INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 3 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes psykiatrisk afdeling………...     

INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 4 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes på afdeling / fokuseret ophold svt. x. ansættelse.  

INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 5 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes på afdeling / fokuseret ophold svt. x. ansættelse.  
 

INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 6 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes på afdeling / fokuseret ophold svt. x. ansættelse.  
 

INDSÆT KVALIFIKATIONSKORT 7 
 

Denne kvalifikations kort udfyldes på afdeling / fokuseret ophold svt. x. ansættelse.  
 
 
 
Juni 2019 
 
Michael Skov Hansen 
Uddannelsesansvarlig Overlæge 
Hjertesygdomme, SHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1. Forslag til generel funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling 
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Stillings- og funktionsbeskrivelse 

  Klassificeret stilling: Læge i introduktionsstilling 

Organisatorisk placering: 

 Der skal fremgå referenceforhold for 
funktionen 

I kliniske problemstillinger refereres til nærmeste mere kompetente 
kollega. Lægen refererer generelt fagligt til ledende overlæge 

I uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til 
hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 

Ansvar: 

 

Kliniske problemstillinger: Lægen har ansvar for kliniske problemstillinger i 
henhold til den progression der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for 
læge i introduktionsstilling 

Uddannelsesmæssige problemstillinger: lægens har ansvar for egen læring 
i henhold til uddannelsesprogram og målbeskrivelse samt egen 
uddannelsesplan, samt for supervision og feedback til samarbejdspartnere. 

Lægen er i henhold til eget kompetenceniveau forpligtet til at vejlede 
mindre kompetente læger. 

Opgaver vedr. den specifikke funktion: 

 Ansvar 

 Konkrete arbejdsopgaver 

Der henvises til aktuelle uddannelsesprogram og målbeskrivelse for 
introduktionsstillingen.  

Kvalifikationer 

 

Bestået medicinsk embedseksamen 

Tilladelse til selvstændigt virke som læge 

 

Andet: 

 

      

Stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdet 
den: 

      Senest revideret den: 

      

 

Afdelingsledelsens underskrift 
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Bilag 2. Forslag til generel funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i hoveduddannelsesstilling 
 

Stillings- og funktionsbeskrivelse 

  Klassificeret stilling: Uddannelsessøgende læge i hoveduddannelsesstilling 

Organisatorisk placering: 

 Der skal fremgå referenceforhold for 
funktionen 

I kliniske problemstillinger refereres til nærmeste mere kompetente 
kollega. Lægen refererer generelt fagligt til ledende overlæge 

I uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til 
hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 

Ansvar: 

 

Kliniske problemstillinger: Lægen har ansvar for kliniske problemstillinger i 
henhold til den progression der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for 
læge i hoveduddannelsesstilling 

Uddannelsesmæssige problemstillinger: lægens har ansvar for egen læring 
i henhold til uddannelsesprogram og målbeskrivelse samt egen 
uddannelsesplan, samt for supervision og feedback til samarbejdspartnere. 

Lægen er i henhold til eget kompetenceniveau forpligtet til at vejlede 
mindre kompetente læger 

Opgaver vedr. den specifikke funktion: 

 Ansvar 

 Konkrete arbejdsopgaver 

Der henvises til aktuelle uddannelsesprogram og målbeskrivelse for 
hoveduddannelsesstillingen.  

Kvalifikationer 

 

Bestået medicinsk embedseksamen 

Tilladelse til selvstændigt virke som læge 

Godkendt introduktionsstilling i specialet 

Bedømt kvalificeret af ansættelsesudvalg i specialet 

Andet: 

 

      

Stillings- og funktionsbeskrivelse udarbejdet 
den: 

      Senest revideret den: 

      

 

Afdelingsledelsens underskrift 

 

 
 


