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Indledning
Intern medicin omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med medfødte og erhvervede medicinske sygdomme i
de indre organer og i bevægeapparatet.
Beskrivelse af generel intern medicins placering i specialestrukturen
Den typiske intern medicinske patient i hospitalssystemet er en ældre, ofte akut indlagt patient, som er henvist til indlæggelse
pga. lidelser inden for et eller flere af de nedenfor nævnte intern medicinske specialer. Akut indlagte patienter vil blive indlagt på
større eller mindre akutte modtageafdelinger, enten specielle visitationsafsnit eller medicinske afdelinger med speciel modtage
funktion. På disse akutte modtageafdelinger foregår den initiale diagnostik, behandling og evt. videre visitation til
specialeafsnit/afdelinger. Omkring 90% af alle intern medicinske indlæggelser er akutte indlæggelser.
Da mange patienter har symptomer og sygdomme, der involverer flere intern medicinske specialer og andre specialers område,
kræver det, at den eller de modtagende læger har en bred basisviden inden for hele det intern medicinske område. Der er intern
medicinske afdelinger på alle sygehus med akut modtagelse, og intern medicin er repræsenteret på alle niveauer i
sygehusvæsenet. Der er endvidere fuldtidspraktiserende speciallæger indenfor flere af de intern medicinske specialer..
Ved reformen af speciallægeuddannelsen 2003 på basis af betænkning fra Speciallægekommissionen (Fremtidens speciallæge.
Betænkning fra Speciallægekommissionen, Sundhedsministeriet maj 2000, betænkning nr. 1384) etableredes 9 medicinske
specialer:
-

Intern Medicin: Endokrinologi
Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi
Intern Medicin: Geriatri
Intern Medicin: Hæmatologi
Intern Medicin: Infektionsmedicin
Intern Medicin: Kardiologi
Intern Medicin: Lungemedicin
Intern Medicin: Nefrologi
Intern Medicin: Reumatologi

Modellen forudsætter, at alle speciallæger inden for hvert af de 9 nævnte specialer har en bred generel fællesuddannelse
(”common trunk”) inden for intern medicin suppleret med en specialespecifik uddannelse. Målet med den intern medicinske
fællesuddannelse er at bibringe den uddannelsessøgende læge et speciallægekompetenceniveau, som kvalificerer speciallægen til
initialt at kunne håndtere den akutte patient med en eller flere intern medicinske lidelser samt den evt. efterfølgende
færdigbehandling af visse nærmere angivne tilstande eller den videre visitation til relevante speciale.

Målbeskrivelsen skal betragtes som en samlet enhed, og uddannelsen i den intern medicinske fællesuddannelse kan således
foregå på alle de afdelinger, som kan tilbyde et større eller mindre antal af de i målbeskrivelsen beskrevne kompetencer.
Målbeskrivelser for den intern medicinske fællesuddannelse er blevet til i et samarbejde mellem i nævnte rækkefølge: Dansk
Endokrinologisk Selskab; Dansk Gastroenterologisk Selskab og Dansk Selskab for Hepatologi; Dansk Selskab for Geriatri;
Dansk Hæmatologisk Selskab; Dansk Selskab for Infektionssygdomme; Dansk Cardiologisk Selskab; Dansk Lungemedicinsk
Selskab; Dansk Nefrologisk Selskab; Dansk Reumatologisk Selskab; Medicinsk Allergologisk Selskab og Dansk Selskab for
Intern Medicin; samt repræsentanter for Dansk Medicinsk Selskab og Den Almindelige Danske Lægeforening.
Beskrivelse af specialet intern medicin: Reumatologi
Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede
inflammatoriske, autoimmune, metaboliske, degenerative og belastningsbetingede sygdomme og skader, der afficerer led,
muskler, ryg og knogler. De inflammatoriske led- og bindevævssygdomme afficerer ofte flere organsystemer. Specialet varetager
genoptræning og rehabilitering af egne patienter.
Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.
Hovedopgaver
I reumatologi er der følgende hovedopgaver:
• Inflammatoriske led- og bindevævssygdomme: Fx reumatoid artrit (kronisk leddegigt), spondylartrit (hvirvelsøjlegigt),
infektionsrelateret artrit (infektiøs eller reaktiv ledbetændelse), krystalartrit (urinsyregigt), polymyalgia rheumatica/kæmpecellearteritis, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus, vaskulitis-syndromer og sklerodermi
• Non-inflammatoriske rygsygdomme: Uspecifikke rygsmerter, diskusprolaps og andre degenerative rygsygdomme
• Non-inflammatoriske ledsygdomme: Fx osteoartrose (slidgigt)
• Smerte- og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet: Fx belastnings-relaterede skader på led, ledbånd, sener, muskler og
slimsække, herunder idrætsmedicinske problemstillinger, samt regionale og generaliserede smertetilstande,
hypermobilitet, Ehlers-Danlos syndrom og Marfans syndrom
• Osteroporose (knogleskørhed) primært som følge af reumatologisk sygdom eller behandling heraf
• Specialiseret rehabilitering af reumatologiske sygdomme og rygmarvsskader
Opgaverne omfatter akut og elektiv medicinsk diagnostik og behandling.

Specialebeskrivelse
Intern medicin: Reumatologi er et af 9 intern medicinske specialer. Uddannelsen indenfor disse specialer indeholder alle en bred
intern medicinsk uddannelse, der er selvstændigt beskrevet i ”Målkompetencer for den fælles intern medicinske
grunduddannelse”. Målbeskrivelsen angiver målene for den speciale specifikke del af uddannelsen i Intern medicin:
Reumatologi. For overblikkets skyld er de specialespecifikke mål fra den fælles grunduddannelse medtaget.
Ekspertområder
De fleste speciallæger i Intern Medicin: Reumatologi vil uddanne sig ud over de krav, der er angivet i målbeskrivelsen. Herved
dannes en række mere eller mindre afgrænsede ekspertområder. Dette foregår i en vekselvirkning mellem de muligheder, der
skabes af den fagligt-videnskabelige udvikling og de krav, der opstår i sundhedsvæsenet. Det må forventes at det ved besættelse
af slutstillinger vil blive tillagt betydning, at speciallægen har erhvervet sådanne kompetencer, der ligger ud over
målbeskrivelsens krav.
Specialets udbredning og afgrænsning
Som et af de første specialer blev Intern Medicin oprettet i 1937. Ved videreuddannelses reformen i slutningen af 1970’erne
(Speciallægekommissionens betænkning nr. 815, 1977) blev specialet Medicinsk reumatologi gjort til et medicinsk grenspeciale.
Ved den efterfølgende reform (Speciallægekomissionens betænkning 1384, 2000) blev begrebet grenspeciale afskaffet. Intern
Medicin blev nedlagt og der blev etableret 9 Intern Medicinske specialer med en betydelig fælles grunduddannelse.
Med etableringen af specialet Intern Medicin: Reumatologi er der speciallæger i Reumatologi på medicinske afdelinger i alle
regioner. Flertallet af fremtidens speciallæger tænkes at blive knyttet til funktionsbærende intern medicinske enheder.
Målsætningen er, at disse enheder varetager cirka 90% af alle indlæggelser. Målbeskrivelsen opregner de kompetencer,
speciallægen i Intern Medicin: Reumatologi skal besidde for at varetage de reumatologiske problemstillinger i denne forbindelse.
Specialet råder over 16 hoveduddannelsesstillinger fordelt på de tre uddannelses regioner.
Specialet har en betydelig forskningstradition.
Specialet i regionen:
De reumatologiske afdelinger i Region Syddanmark er forskellige hvad angår struktur, organisering, deltagelse i
speciallægeuddannelsen og patientklientel, herunder fordelingen af basispatienter og højtspecialiserede patienter.
Funktionsbærende enheder:
Selvstændige afdelinger:
Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten

Afdelinger integrerede i medicinske afdelinger:
Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus
Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus
Medicinsk afdeling, Fredericia Sygehus
Højt specialiserede enhed:
Reumatologisk Afdeling U, Odense Universitetshospital

Uddannelsesforløbet
Hoveduddannelsen: 60 måneder
I hoveduddannelsen færdiggøres den fælles intern medicinske grunduddannelse og speciallægeuddannelsen. De to elementer har
særskilt målbeskrivelse. Hoveduddannelsen omfatter både ansættelser på afdelinger i funktionsbærende enheder og højt
specialiserede enheder. Uddannelsen er i region Syd fordelt med to års ophold på funktionsbærende enhed fulgt af to års ophold
på højtspecialiseret enhed (Odense) og endende med et års ophold på oprindelig funktionsbærende enhed.
Uddannelsesprogrammet er udarbejdet med baggrund i målbeskrivelsen og porteføljen for speciallægeuddannelsen i Intern
medicin: Reumatologi (findes på Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside: www.danskreumatologisksleskab.dk).
Ud over at beskrive uddannelsesforløbet beskriver uddannelsesprogrammet også, hvilke kompetencer, som skal opnås hvor og
hvornår i uddannelsesforløbet.
Hoveduddannelsesforløbet ser ud på følgende måde:

Modul 1
21 mdr.
SLB Vejle
Medicinsk
afdeling

Modul 2
24 mdr.

3 mdr.
SLB Rygcenter Odense
Syddanmark
Universitetshospital
Reumatologisk Afd. C

Modul 3
12 mdr.
SLB Vejle
Medicinsk afdeling.

Til støtte for den uddannelsessøgende læge udpeges ved hhv. FBE og HSE en speciallæge, der skal fungere som hovedvejledere.
Disses opgave er løbende vejledning af den uddannelsessøgende gennem hoveduddannelsen og hjælp til koordinering af
uddannelsen.

Til løbende at følge samt dokumentere progressionen i uddannelsen får den uddannelsessøgende udleveret en logbog med en
checkliste. Hvert opfyldt mål attesteres i logbogen, som derved tjener som dokumentation for at målbeskrivelsens kompetencer
opnås
Obligatoriske teoretiske kurser
De obligatoriske teoretiske kurser omfatter generelle tværfaglige kurser, specialespecifikke kurser samt et kursus i
forskningsmetodologi.
Generelle tværfaglige kurser
Ledelse, administration og samarbejde II (LAS II) – Uddannelseslægen sørger selv for
tilmelding.
• 4 dage (modul 1 eller 2)
Ledelse, administration og samarbejde III (LAS III) – Uddannelseslægen sørger selv for
tilmelding.
• 5 dage (modul 3)
Fællesmedicinske kurser over i alt 14 hverdage (fordeles af hovedkursusvejleder under
DSIM):
• Kursus i rationel klinisk beslutningsteori
• Kursus i rationel farmakoterapi og medikamentel iatrogenese
• Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere
• Kursus i den ældre patient
• Kursus i akut medicin og intensiv terapi
• Kursus i onkologi for intern medicinere
Specialespecifikke kurser
Specialespecifikke reumatologiske kurser. I alt 5 delkurser a 4 hverdage.
• 1. delkursus er et praktisk orienteret kursus med bl.a. global ledundersøgelse, ekstremitets- og rygundersøgelse.
• 2. delkursus består af 2 dage med inflammatorisk reumatologi og 2 dage med non-inflammatorisk reumatologi.
• 3. delkursus består af 1 dag non-inflammatorisk reumatologi , 2 dage ryg og 1 dag med rehabilitering og socialmedicin.
• 4. delkursus består af 3 dage inflammatorisk reumatologi og 1 dag med rehabilitering og socialmedicin.
• 5. delkursus består af en blanding af det hele.

Forskningsmodul
Forskningstræningen tager sigte på at udvikle kompetencer til at opsøge og vurdere ny viden samt at overføre denne til praktisk
klinisk brug. Der er afsat 20 dage, heraf 10 dages teoretisk kurser og 10 dage afsat til projektet. Den teoretiske del startes under
modul 1 (senest under modul 2) og projektfasen koordineres mellem de to afdelinger (modul 1-2). Personer med phd. og
disputats skal ikke gennemføre forskningstræningsmodulet. Hør nærmere hos din hovedvejleder / Claus Østergaard på den
regionale lægelige videreuddannelse (telefon 67 63 18 19) og se vedhæftede ”Standardaftale om forskningstræning i Region
Syd”

Forskningsaftale
Aftale om det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Syddanmark.
Aftalen udarbejdes mellem den yngre læge i hoveduddannelse og dennes vejleder for forskningstræning. Aftalen skal indgå i den
yngre læges portefølje som dokumentation for gennemført og godkendt forskningstræningsmodul.
Forskningstræningen skal være påbegyndt senest 2 år efter ansættelsen start og afsluttet senest et halvt år før
speciallægeuddannelsen er gennemført. Som udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles indenfor en periode på
12 måneder.

Speciale:
Navn på yngre læge i hoveduddannelse:
Cpr. nr.:
Navn på vejleder for forskningstræning:
Sygehus og afdeling:
Titel på det selvstændige projekt samt form (f.eks. instruks):

Placering, varighed og form af forskningstræningsmodulet
a) Modul 1: Grundkursus i forskningsmetode (3 dage):
Tid og sted:
b) Modul 2. Øvrig teoretisk undervisning - Kurser / seminardage (6 dage)
Kursus / seminardage / andet

Tid og sted

Kursusudbyder / arrangør

Selvstændigt projekt
Projektbeskrivelse*:

Hvornår gennemføres projektet?

Eventuelle bemærkninger:

* Projektbeskrivelse kan vedlægges som bilag
Vejledningsform
Angiv konkrete aftaler om vejledning (tid, sted, form)

Eventuelle bemærkninger:

Evaluering
Angiv aftale om skriftlig afrapportering (tidspunkt og omfang):

Angiv aftale om mundtlig fremlæggelse (tidspunkt og omfang):

Afsluttende bemærkninger

Undertegnede personer godkender hermed ovenstående aftale

__________________
Dato

____________________________________________________
Yngre læge i hoveduddannelse

__________________
Dato

____________________________________________________
Vejleder for forskningstræning – Navn og e-mailadresse

__________________
Dato

____________________________________________________
Uddannelsesansvarlig overlæge

__________________
Dato

____________________________________________________
Hovedvejleder

Kopi til:
Den yngre læge i hoveduddannelse.
Vejleder for forskningstræningsmodulet
Uddannelsesansvarlig overlæge
Hovedvejleder
Videreuddannelsessekretariatet Syd.
Vejleder orienterer Videreuddannelsessekretariatet Syd om gennemførte og godkendte forskningstræningsforløb.
Attestation for gennemført forskningstræningsmodul
Vejleder for forskningstræning attesterer for opnåede kompetencer vedrørende forskningstræning efter specialets målbeskrivelse
i logbogen.
Finansiering af forskningstræningsmodulet
Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark udbetaler, efter modtagelse af underskrevet forskningsaftale, aftalte beløb
til afdeling og selskab.

Beskrivelse af afdelingerne:
Medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Der er ca 5500 indlæggelser årligt på Medicinsk Afdeling, fordelt med ca 96% akutte indlæggelser hvoraf størsteparten indlægges
via det akutte visitations afsnit ( AVA ). Medicinsk afdeling har et bredt indtag fra alle specialer fraset nefrologi og akut geriatri.
Afdelingen er en del af Sygehus Lillebælt der omfatter sygehusene i henholdsvis Kolding, Fredericia, Middelfart, Give samt
Vejle. Den inflammatoriske reumatologiske funktion har hovedsæde på Vejle Sygehus. Medicinsk ambulatorium (alle specialer)
har ca. 60.000 ambulante kontakter årligt, heraf ca. 8.000 i reumatologisk ambulatorium. Reumatologiske specialepatienter, der
kræver indlæggelse, visiteres til afsnit A220 på Vejle Sygehus fra et befolkningsgrundlag på ca. 380.000. Sengeafsnittet råder
over 27 senge, hvor der gennemsnitligt er indlagt 2 reumatologiske patienter.
Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
Medicinsk afdeling har 76 sengepladser (+ evt. belægning på intensiv) fordelt på 3 afsnit.
A120:
A220:
A140:
AVA/230

A710:

Gastroenterologisk afsnit rummer 11 senge
Lungemedicin, reumatologi samt endokrinologi rummer 27 senge.
Hæmatologisk afdeling, rummer 14 senge.
Akut modtageafsnit, rummer 24 senge.
I tilknytning til AVA er der et ” Akut ambulatorium ” hvor udvalgte patientgrupper kan vurderes før
en evt. indlæggelse .
Sygehusets intensiv afdeling rummer 9 senge.

Afdelingensledelsen.
Ledende overlæge Ejler Ejlersen og oversygeplejeske Kirsten D. Bisgaard samt afdelingssekretær Susanne Kring.
Overlæger/speciallæger:
Team 220:
Steffen Kristensen, lungemedicin
Romy Djurhuus, lungemedicin
Anne Gitte Loft, dr.med., reumatologi
1 vakant overlægestilling

Cramer Christensen, dr.med., endokrinologi
Anita Schmitz, dr.med., endokrinologi
Klaus Michael Pedersen, endokrinologi
Team120:
Bent Nyboe Andersen dr.med., gastroenterologi
Henrik Hey dr.med., gastroenterologi
Ejler Ejlersen, gastroenterologi og hepatologi
Torben Nathan, gastroenterologi
Anette Hygum Knudsen, gastroenterologi

Team 140:
Torben Plesner, professor, dr.med., hæmatologi
Ole Gadeberg, dr.med., hæmatologi
1 vakant overlægestilling
AVA:
Helle Skærbæk, almen og intern medicin

Afdelingslæger:
Team140:
Lone Axelsen, almen medicin
AVA:
Bent Andersen, almen medicin

Øvrige lægestab:
1. reservelæger:
Til afdelingen er knyttet 9 1. reservelæger. Disse udgøres primært af hoveduddannelsesstillinger (H-stillinger) til intern medicin:
reumatologi, kardiologi, hæmatologi, lungemedicin og gastroenterologi/ hepatologi.
Reservelæger.
Til afdelingen er knyttet 16 reservelæge stillinger. Der er tale om læger i klinisk basis uddannelse, introduktionslæger, almen
medicin bloklæger, H-stillinger, ad hoc klassificerede og uklassificerede stillinger.
Afdelingens reservelægestab ændres løbende jvf. Uddannelsesreformen
Sygeplejersker og sekretær.
På det reumatologiske område er der en sekretær med kontor på ambulatoriegangen.
I reumatologisk ambulatoriet er der tilknyttet 6 sygeplejersker, hvoraf flere har specialuddannelse indenfor reumatologi.
Sygeplejerskerne varetager under supervision ambulante kliniske reumatologiske kontroller.

Arbejdstilrettelæggelse.
Dagarbejdet.
Arbejdstid: 8.00-15.00 . Se i øvrigt afsnit om vagtarbejde.
Lægestaben er opdelt i tre teams: Team 120, 220 og 140 jvf. beskrivelsen af afdelingen. Som læge i H-stilling indenfor
reumatologi vil man være tilknyttet det reumatologiske team 220 fraset de perioder, hvor man erhverver sig de øvrige interne
medicinske kompetencer. Stuegangsfunktion og ambulatorievirksomhed tilstræbes afholdt indenfor det tildelte team.
Konferencer.
Kl 8.00-8.20

Fælles morgenkonference i konferencelokalet 4. sal.
Indledes med en kort rapport fra vagtholdet, heri indgår orientering om patienter på intensiv og særligt
interessante nyindlagte patienter og/eller problemer i afdelingerne.
Herefter præsenteres dagens arbejdsfordeling, primært mht. omstrukturering ved sygdom etc.
Umiddelbart efter morgenkonference mødes afgående for- og mellemvagt til en kort ”debriefing” på AVA, hvor
vagtens indlagte patienter kort gennemgås.

Team220
Kl 8.30-9.00

Team konference for stuegangsgående læger og sygeplejersker. Der vil som hovedregel være afsat 3 læger til
stuegang og evt. dagpatienter. Konferencen er produktionsorienteret som hjælp til stuegangsfunktionen. Alle
dage er der ”problemorienteret” afdelingskonference efter nærmere aftale mellem de stuegangsgående læger.

Mandag:

Ambulatoriekonference afholdes på 4. sal fra kl. 12.30-13.20

Onsdag:

Formaliseret UL undervisning (ikke juli), undervisningen fordeles efter rulleskema mellem læger i
hoveduddannelsesforløb.

Torsdag:

Ambulatoriekonference afholdes kl. 14.30-15.00 i rum A74, 4 sal.
OBS De uddannelsessøgende forventes i de perioder de er tilknyttet reumatologisk team eller team 220 at
deltage i alle de ovenstående konferencer med mindre der er forfald pga. vagt eller eventuelt stuegang..

Vedr. konferencer i de øvrige teams henvises venligst til det generelle uddannelsesprogram.
.
Ambulatoriet.
Ambulatoriet er rent fysisk beliggende på 4. sal
I ambulatoriet foretages undersøgelse af især ambulante samt enkelte indlagte patienter, som alle hovedsageligt er
specialerelaterede.
Ambulante patienter ses af alle læger tilknyttet reumatologisk afsnit (overlæger, hoveduddannelseslæger, almen bloklæger og
introduktionslæger). Herudover har speciale sygeplejersker selvstændige ambulatorier. Der er skemalagt en supervisor hver dag.
Supervisor, som er en overlæge, afdelingslæge eller H-læge på sidste år, vejleder de yngre læger samt sygeplejerskerne. Der er
dermed normalt umiddelbar tilgængelighed for rådgivning af speciallæge, hvorved der sikres mulighed for patientrelateret
supervision og undervisning relateret til den kliniske situation.
I ambulatoriet foretages:
1. Klinisk undersøgelse af ambulante patienter (Forundersøgelser og gennemgange på patienter henvist til reumatologisk
ambulatorium, planlagte ambulante kontroller af patienter i forløb samt akutte ambulante besøg, herunder patienter med
behov for akutte ledinjektioner)
2. Ultralydsundersøgelse af led

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ledpunktur og injektioner
Undersøgelser som foretages af andet sygeplejersker
Ved RA: tælling af hævede og ømme led
Ved RA: måling af sygdomsaktivitet (HAQ, DAS etc.)
Ved PSA og MB: BAS-skema
Information om medikamentel behandling
Injektioner af cytostatika og biologiske midler

Der henvises til retningslinjer på ”Infonet”, hvor de praktiske forhold omkring ambulatoriet også er beskrevet.
Undervisning:
Alle dage fraset torsdag afholdes ”5 kliniske minutter” hvor afdelingens læger skemalagt på skift fremlægger en ”case” mhp
problemløsning og/ eller fælles læring.
Torsdag fra 8.20 – 9.00 er der undervisning ved afdelingens læger/ eksterne undervisere. Der undervises i et bredt spektrum af
emner.
Hver 3. torsdag” Staff -meeting ” med deltagelse af personaler fra hele sygehuset.
Den uddannelsesansvarlige overlæge for alle H-læger for hele medicinsk afdeling er overlæge Anette Hygum Knudsen.
Den uddannelsesansvarlige for reumatologien er overlæge, dr.med. Anne Gitte Loft.
Forskning:
Afdelingen deltager i danske og internationale multicenterundersøgelser indenfor afdelingens forskningsområder reumatoid
artritis samt spondylartritis, hvor der aktuelt er tilknytning til 6 protokoller.

Uddannelse af yngre læger i hoveduddannelsesforløb:
De generelle interne medicinske kompetencer opnås hovedsagligt ved deltagelse i afdelingens vagtarbejde samt ved fokuserede
ophold ved de forskellige teams. De fokuserede ophold planlægges ud fra de kompetencer / behov den enkelte
uddannelsessøgende måtte have. I forbindelse med introduktionssamtale udfærdiges der individuel uddannelsesplan Der vil fra
starten blive fokuseret på de reumatologiske kompetencer således, at den uddannelsessøgende hurtigst muligt opnår en vis
”forankring” i specialet. I de 2 første år tilstræbes i de perioder, hvor der er tilknytning til den reumatologiske funktion
ugentlig(e) ambulatorie funktion(er) og i løbet af de første 2 år vil der ligeledes være fokus på oplæring i ledinjektionsteknik.
Således er målet, at man, når man starter på afd. C, vil kunne udføre de fleste ledinjektioner selvstændigt.

Udover, at alle uddannelsessøgende har mulighed for at benytte ultralydsdiagnostik i ambulatoriet og få hjælp af den
superviserende læge, er der et mindre antal ultralydsambulatorier, hvor der er afsat tid til struktureret undervisning af den
uddannelsessøgende ved erfaren ultralydslæge. Denne undervisning fordeles blandt de uddannelsessøgende efter skema.
Den uddannelsessøgende vil ved uddannelsesforløbets start blive placeret i afdelingens mellemvagtslag. Oprykning til
bagvagtslag sker efter en nærmere vurdering af kompetenceniveau.
I 5. år af H-stillingen vil den uddannelsessøgende deltage i de reumatologiske specialfunktioner på lige fod med afdelingens
overlæger.
Den uddannelsessøgende vil om muligt blive tilbudt deltagelse i forskningsprojekter på reumatologisk afsnit.
Vagtarbejdet:
Vagtholdet.

• Forvagt
08.00-15.30/ 15.00 – 08.30
• 11-18 vagt
• Mellemvagt
15.00- 08.30
• Bagvagt
08.00- 08.00
For- og mellemvagt dækkes på skift af læger fra henholdsvis medicinsk og kardiologisk
afdeling. Der er separate bagvagter for medicinsk og kardiologisk afdeling.
Der er overlæge i beredskabsvagt alle dage samt speciallæge stuegang på lørdage
11- 18 vagt passes af alle i reservelægevagtlaget. Den primære opgave er at skrive
journaler på AVA.
Mellemvagten passer opkald fra afdelingen og håndterer fortrinsvis patienter på kardiologisk og hæmatologisk afdeling.
Deltager desuden i aftenstuegang og vurdering af de akut indlagte patienter. Er der mange akutte patienter hjælper forog mellemvagt hinanden med de akutte journaler og betjening af afdelingerne overgår da til bagvagten.
Bagvagten har døgnvagt og evt. efterfølgende dagfunktion. Efter kl. 18 er der vagt udenfor tjenestedet med 30 min’s
tilkald. I praksis er bagvagten dog ofte senere færdig med dagens arbejde.
I dagtiden passer bagvagten stuegang på intensiv og udfører tilsyn på andre afdelinger. Alle tilsyn tilstræbes afviklet
samme dag såfremt de er bestilt før kl. 12. Vedr. tilsyn kontaktes sekretær Inge Due på lokal 6340. Om aftenen atter
stuegang på intensiv samt på alle sengeafsnit. Senere vurdering af de akut indlagte patienter på AVA. Akutte tilsyn fra
andre afdelinger efter nærmere aftale mellem de respektive bagvagter.

Weekenden:
I weekender er der ingen 11- 18 vagt, ellers vagtbemanding som på hverdage. Der er på lørdage speciallæge i dagtiden
(bistår med løsning af administrative/faglige problemstillinger samt stuegangsfunktion på de medicinske sengeafsnit
samt en læge fra mellemvagtslag der også deltager i stuegang).
Vagtskifte.
Foregår i konferencelokalet på 4. sal. Ved vagtskifte i weekends og kl. 15.00-15.30 mødes tilgående og afgående
vagthold. For- og mellemvagt orienterer bagvagten om akut indlagte patienter og andre uafklarede problemer.
Bagvagten orienterer primært om indlagte på intensiv. Ved vagtskiftet fordeles uløste opgaver og opgaver for resten af
vagten
Vagtværelser.
Vil blive forevist under introduktionen
Vagtplan.
Udkommer en måned forud og består af plan for såvel vagter som almindeligt dagarbejde. Ansvarlig for vagtplanen er
skemaplanlægger for de enkelte vagtlag samt de teamansvarlige overlæger.
Der er en skemaplanlægger for henholdsvis for- /mellemvagtslag og bagvagtslag.
Ønsker om frihed og ændring af tilstedeværelse afleveres til skemaplanlægger for ens eget vagtlag samt til de enkelte
teamplanlæggere.
•
Team 120
overlæge Anette Hygum Knudsen
•
Team 220
overlæge Anne Gitte Loft
•
Team 140
reservelæge Gunhild Mandrup Thomsen
Ved tvivlsspørgsmål kontakt afdelingssekretær Susanne Kring – 79 40 63 42

Instrukser.
Instrukser er tilgængelige på ”Infonet”. Kan ses eksternt på nedenstående adresse:
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/ - klik derefter på VS

Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, Middelfart
Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet. Rygcenter Syddanmark består af en medicinsk
og en kirurgisk funktion for udredning og behandling af non-inflammatoriske rygsygdomme og blev dannet 1.9.09, som en
sammenlægning af de tidligere medicinske rygcentre i Ringe og Give, samt en sammenlægning af de rygkirurgiske funktioner i
Esbjerg og Aabenraa. Den medicinske del er en selvstændig reumatologisk afdeling ledt af Professor og ledende overlæge Claus
Manniche. Udover hovedcenteret i Middelfart har den medicinske sektion også 3 lokalteam i henholdsvis Ringe, Give og
Sønderborg (på sigt forventes også et lokalteam i Esbjerg). Den kirurgiske sektion ledes af ledende overlæge Sten Larsen,
Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus. Herudover har Rygcentret en forsknings og uddannelsesafdeling, der ledes af
Professor og ledende overlæge Claus Manniche. Røntgenafdelingen med 2 MR-scannere på matriklen i Middelfart er under
ledende overlæge Thomas Skjødt, Vejle.
Den følgende beskrivelse relaterer sig til den medicinske del af Rygcenter Syddanmark, Middelfart.
Centeret; Centeret har udelukkende ambulant virksomhed. Vi arbejder i selvledende tværfaglige team med kompetenceglidning
efter givne retningslinjer.
Ansatte; Under ekspansion, men på nuværende tidspunkt 11 læger (6 reumatologiske overlæger, 1 ortopædkirurgisk overlæge, 3
afdelingslæger (almen medicinere) og en 1. reservelæge.). Antallet af hoveduddannelsesstillinger i intern medicin, reumatologi
kendes på nuværende tidspunkt ikke. Herudover 16 kliniske kiropraktorer (plus kiropraktorer, som er ansat i rene
forskningsstillinger), 37 ergo- og fysioterapeuter, 14 sygeplejersker og 19 sekretærer.
Patientgrundlag; Rygcenter Syddanmark har regionsfunktion for udredning af non-inflammatoriske rygsygdomme i Region
Syddanmark, og dækker således 1.3 mio. indbyggere. Der planlægges på sigt 12.000 patientforløb årligt, med forventelig ca.
60.000 konsultationer årligt. Herudover har Rygcentret et Idrætsmedicinsk ambulatorium med regionsfunktion og med planlagte
400 forløb årligt (det planlægges ikke at den uddannelsessøgende deltager heri).
Henvisningskriterier; Patienter kan henvises fra privatpraktiserende læger/speciallæger i Region Syddanmark (der modtages
også enkelte patienter fra andre Regioner), kiropraktorer i Region Syddanmark og sekundær sektor. Følgende patienter kan
henvises;
Generelle henvisningskriterier;
- Elektiv patient
- Smerter i rygsøjle og evt. udstråling til ekstremiteter
- Aktuelle smerter af højest 1 års varighed.

- Væsentlig funktionsindskrænkning, evt. sygemelding.
- Der er forsøgt håndtering i primærsektoren efter gældende retningslinjer.
Der henvises i øvrigt til http://www.visinfosyd.dk/wm300352

Uddannelse; Udover hoveduddannelsessøgende i Intern medicin: reumatologi har Rygcentret i tæt samarbejde med SDU hele
den kliniske del af kiropraktoruddannelsen (p.t. 60 studerende pr. semester), samt uddannelse af fysioterapeuter, sygeplejersker
og lægesekretærer.
Uddannelsesansvarlig for den lægelige videreuddannelse er Specialeansvarlig overlæge Lene Marie Isaksen.
Den uddannelsessøgende i Intern Medicin: Reumatologi vil få tilknyttet et team sammen med hovedvejleder, og det bestræbes at
den uddannelsessøgende primært følger denne. Specielle patientkategorier eller ved fravær kan der dog tilknyttes andre
vejledere.
I henhold til givne retningslinjer foretages indenfor den første uge introduktionssamtale med hovedvejleder. Der vil være
løbende kontakt til hovedvejleder, og en afsluttende samtale max. 14 dage før afslutning.

Forskning; Knyttet sammen med den medicinske funktion i Rygcenter Syddanmark, og ledes af professor Claus Manniche. Ud
over Claus Manniche er der ansat yderligere 3 professorer. Niels Wedderkop, overlæge, ortopædkirurg og klinisk professor i
klinisk biomekanik. Professor Charlotte Yde, forsknings professor i epidemiologi. Endelig er Hans Trop tilknyttet, som
ortopædkirurg med speciale i rygkirurgi (også ansat på OUH og ortopædkirurgisk afdeling Vejle).
Herudover 3 ansatte og 3 tilknyttede seniorforskere, samt aktuelt 10 ph.d. studerende.
Aktuelle projekter spænder fra bio-psyko-sociale problemstikker over antibiotika projekt til tidlig opsporing af Spondyl Artropati
patienter.

Ledelse; Ledelsen består af professor, ledende overlæge Claus Manniche, Specialeansvarlig overlæge Lene Marie Isaksen,
Ledende kiropraktor Søren O’Neill, Afdelingssygeplejerske Ida Bhanderi, Ledende fysioterapeut Dorte Lemvigh og
sekretariatschef Betinna Møllegaard Larsen-Fedders. Afdelingsledelsen har ansvaret for drift, budget og udvikling og refererer til
Lægelig direktør H.C.Thyregod, Sygehus Lillebælt.

Arbejdstid; Centeret har udelukkende ambulatorium funktion og arbejdstiden er hver dag kl. 8-15.30, fraset fredag, hvor det er
kl. 8-15.

Typisk dagsprogram;
Kl. 8.00
Kl. 9.00

Diverse undervisning/konferencer
Ny pt., incl 20 min til sparring
tværfagligt
Ny patient (monofagligt eller subakut)
eller 2 kontroller.
Opfølgning/administration
Frokost
Ny pt., incl. 20 min til sparring
tværfagligt
Subakut pt./eller kontrol x 2
Kontroller eller rtg./kir. Konf.

Kl. 10.40
Kl. 11.40
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.20
Kl. 14.10

Arbejdsområder; Den uddannelses søgende læge tilknyttes et team i Middelfart, sammen med hovedvejlederen. Den
uddannelsessøgende vil gennemgå et introduktionsprogram, dels med specifik introduktion til rygundersøgelse,
databaseregistrering, samt til det tværfaglige teamarbejde. I denne periode vil læringemetoderne primært være mesterlære samt
selvstudium. Efter forventelig ca. 1 måned vil den uddannelsessøgende få selvstændige patientundersøgelser under tæt
supervision af vejleder, afhængig af kompetencerne. Man vil stifte bekendtskab med MR-scannninger, men det kan ikke
forventes at den uddannelsessøgende vil opnå nogen selvstændig rutine heri. Den uddannelsessøgende deltager i teamarbejdet
incl. Teamkonferencer.

Undervisning;
Udover den undervisning der foretages direkte ved mesterlære, samt i teamet både direkte og ved konferencerne (incl. De
kirurgiske) er der formaliseret undervisning på følgende tidspunkter:

Kl. 8.00

Mandag

Tirsdag

Faglig
konf.

Teamkonference

Onsdag

Torsdag
Teamkonference

1. Fredag
hver måned
Monofaglig
konference

For
hele
centeret
til
informa
tion og
faglig
læring
Kl. 9.30

Kl.
10.3015.00

med start
kl. 8.30

Møder/
herunder
deltage i
fagligt
udviklingsa
rbejde efter
aftale med
vejleder.
Fælles
faglig
læring.
Typisk i
form af
diverse
temaer med
både
interne og
externe
underviser.

Det forventes at den uddannelsessøgende bidrager på samme vis som afdelingens øvrige personale til fælles undrevisning både
på team niveau, og eventuelt for hele centeret.
Kurser/ferie
Der kan under ansættelsen deltages i de specialespecifikke reumatologiske kurser.
Ved planlægning af ferie/kurser henledes opmærksomheden på at ansættelsen i Rygcenteret kun er 3 mdr., og at opholdet kun
kan godkendes ved mindre end 10% fravær.

Praktiske informationer;
 Ca. 14 dage inden ansættelsen fremsendes velkomstbrev, navn på hovedvejleder, mødested og tidspunkt,
introduktionsprogram og informationsmateriale.
 Der er parkeringsplads ved sygehuset, og der kræves ikke parkeringstilladelse
 Der er kantine på sygehuset (åbningstider kendes p.t. ikke)
 Sygehuset er røgfrit område
 I øvrigt henvises til Information til personale på Intranettet.
Odense Universitetshospital, Reumatologisk afdeling C
Præsentation af hospitalet
Odense Universitetshospital varetager
• lokal sygehusfunktion for Odense og omliggende kommuner
• Landsdelsfunktion for Region Syd og til dels Region Vestsjælland
• Landsfunktion for enkelte specialfunktioners vedkommende
• Universitetsfunktion i tilknytning til Syddansk Universitet, Odense Universitet
Hospitalet er normeret med 1300 driftssenge og råder endvidere over et Patienthotel med 120 pladser.
Hospitalets status som universitetshospital samt lands- og landsdelshospital er gennem de seneste år søgt styrket ved opbygning
af særlige ekspertprofiler for hospitalet med henblik på at gøre hospitalet til et af tre hovedcentre for højt specialiseret behandling
i Danmark. De store områder inden for lands- og landsdelsfunktionerne er hjertesygdomme, kræftsygdomme, sygdomme i
nervesystemet, skelet- og bindevævssygdomme, større traumer, nyresygdomme, plastikkirurgi, børnesygdomme og
hudsygdomme. Dertil kommer lands- og landsdelsfunktioner inden for en række mindre områder, fx medfødte
misdannelser/lidelser i bl.a. mave-tarm-regionen, infektionssygdomme, hormonbetingede sygdomme, psykiske lidelser og
lidelser hos ældre, herunder organiske hjernelidelser. På enkelte områder har Odense Universitetshospital landsfunktion, fx inden
for håndkirurgi/replantationer og specielle neuroradiologiske indgreb.
Desuden skal fremhæves, at Odense Universitetshospital inden for de kliniske tværgående funktioner foretager vigtige
undersøgelser til understøtning af diagnostik og behandling. Her kan fx nævnes klinisk genetik samt klinisk farmakologi.
Som universitetshospital har Odense Universitetshospital en særlig forskningsforpligtelse samt en særlig
undervisningsforpligtelse i forhold til lægeuddannelsen, såvel præ- som postgraduat. Denne særlige forpligtelse løses igennem et
tæt samarbejde med Syddansk Universitet.

Herudover varetager hospitalet en stor uddannelsesopgave i forhold til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl.
Opgaven løses bl.a. ved samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.
Odense Universitetshospital og OUH Svendborg er lagt sammen og ledes af en fælles direktion. Ledelsesorganisation er bygget
op omkring en hospitalsledelse:
• Hospitalsledelsen
• Hospitalets fællesstabe
Og fire centre
• Hjerte- Kræftcenter
• Kirurgi- og Intensiv center
• Medicinsk Center
• Service og Rehabiliterings center
Herudover er der til organisationen knyttet;
• Patienthotellet
• Sygehusapotek Fyn
Afdelingsledelsen på reumatologisk afdeling er tillagt drift– og udviklingsledelse samt budgetansvar. Afdelingsledelsen refererer
til direktionen hvor direktør Peder Jest har ansvaret for det medicinske område

Nøgletal for På Odense Universitetshospital – OUH Svendborg var der i 2009 i alt 105.000 indlæggelser og ca. 900.000
ambulante besøg. Hertil kommer ca. 90.000 ambulante besøg på skadestuerne.
Praktiske informationer vedrørende hospitalet
Der henvises til hospitalets hjemmeside: www.ouh.dk
Hospitalets personalepolitik.
Der henvises til hospitalets hjemmeside på http://info.ouh.dk om personalepolitik for OUH.

Præsentation af afdelingen (uddannelsesenheden)
Reumatologisk Afdeling C er en selvstændig medicinsk afdeling, som varetager såvel basis som højt specialiseret diagnostik,
behandling og pleje af patienter med reumatologiske sygdomme.
Samtidig indgår Reumatologisk Afdeling C som et af de ni dobbelt-specialer i Odense Universitets hospitals brede medicinske
funktion med akut modtagelse af uselekterede medicinske patienter og varetagelse af den medicinske skadestuefunktion.
Sengeafsnittet C4 har 16 senge og er beliggende i bygning 5, 1. sal, indgang 97-99. På C-4 er der etableret et daghospital.
Reumatologi har ambulatorium fælles med Infektionsmedicinsk Afdeling Q i bygning 16, stuen (ambulatorium CII), indgang 90.
Lægekontorerne og en del af sekretariatet er placeret dels i bygning 2, 1. sal indgang 96 eller 130. Den resterende del af
sekretariatet er placeret dels i ambulatoriet og dels på sengeafsnittet
I øvrigt henvises til afdelingens hjemmeside: www.ouh.dk, se under afdelinger – C- reumatologisk afdeling
Personale
Afdelingsledelse
Ledende Overlæge Jens Møller Rasmussen og ledende oversygeplejerske Bent Schwartz
Læger
Foruden den ledende overlæge er der ansat 5 overlæger i afdelingen (Afdelingen er normeret til 5 overlæge) :
Peter Junker professor i intern medicin/reumatologi, specialeansvarlig
Anne Voss
overlæge, klinisk lektor
Hanne Lindegaard
uddannelsesansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor
John Bonde Knudsen

overlæge

Hans Chr. Horn

overlæge

Herudover består den normerede lægestab af 1 afdelingslæge, 7 hovedblokslæger (Intern medicin:Reumatologi) og 5
reservelæger fordelt som følger; 1 læge i introstilling, 1½ læge i dermatologi blok, ½ læge i arbejds- og miljømedicin blok .

Plejerpersonale
Plejestaben ledes af 1 oversygeplejerske (som deles med infektionsmedicinsk afdeling Q) og 1 afdelingssygeplejerske. Til
afdelingen er desuden knyttet 1 klinisk sygeplejelærer, 1 sygeplejesekretær, 20 sygeplejersker, 5 social- og
sundhedsassistenter/sygehjælpere.
Sekretærer
Den daglige ledelse består af 1 ledende lægesekretær og stedfortræder for denne. Derudover er der ansat 7 lægesekretærer, 1
kontorassistent og 1 sekretærelev.
Patientgrundlag
I 2009 var antallet af udskrevne patienter 641 og der var i alt 9.608 ambulante kontakter hos lægerne fordelt på reumatologisk
daghospital, afdelingens ambulatorium, den biologiske behandlingsklinik og den akutte artrit klinik.
Afdelingen varetager de reumatologiske funktioner på basis niveau i OUH’s optageområde samt de højtspecialiserede funktioner
for hele Region Syd. Afdelingens hovedopgaver er diagnostik, pleje og behandling af reumatologiske patienter og den dertil
hørende uddannelse af personale, forskning, udvikling og kvalitetssikring. Sengeafdelingen modtager patienter fra akut modtage
afdeling AMA, fortrinsvis med reumatologiske lidelser eller med intern medicinske sygdomme, ofte hos patienter med en
tilgrundliggende reumatologisk sygdom. Endvidere modtager sengeafdelingen patienter fra ambulatorium og patienter overflyttet
fra reumatologiske afdelinger i Sydregionen.
Patientprofil
Afdelingen varetager diagnostik og behandling af voksne patienter med alle reumatologiske diagnosekategorier, med overvægt
af patienter med betændelsesbetingede gigt- og bindevævs-lidelser. Afdelingen har formaliseret lands-/landsdelsfunktion
indenfor patienter med mere alvorlige, diagnostisk komplicerede eller ressourcetunge patienter med generaliserede
bindevævssygdomme og vaskulitter (betændelses tilstande i blodårer). Afdelingen har ingen formaliseret rehabiliteringsfunktion,
idet denne varetages på Center for Træning og Sundhed i Middelfart og for rygpatienters vedkommende på SLB Rygcenter
Syddanmark, Middelfart. Afdelingen har ingen børnereumatologiske eller idræts-reumatologiske funktioner.
Afdelingen har lang erfaring og forskningsbaseret ekspertise indenfor varetagelse af patienter med systemiske
bindevævssygdomme.
Særlige interesse- og indsatsområder
•
Betændelsesbetingede reumatiske sygdomme, som for eksempel kronisk leddegigt og bindevævssygdomme, herunder
sklerodermi med organmanifestationer og myositis, og generaliserede vaskulitter. Herunder særlig indsats for tidlig
opsporing og behandling af patienter med nyopdaget leddegigt.

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Behandling af leddegigtpatienter med biologiske gigtmidler.
Betændelsebetingede gigtsygdomme i ryghvirvel søjlen og behandling heraf med biologiske gigtmidler.
Tværfaglig, ambulant gigtskole for patienter med leddegigt.
Lands-/landsdelsfunktion omfattende alvorlige (undertiden livstruende), diagnostisk komplicerede eller ressourcetunge
patienter med generaliserede bindevævssygdomme og vaskulitter. Varetagelsen af disse patienter er formaliseret i er
murstensløst Center for Diagnostik og Behandling af Bindevævssygdomme i samarbejde mellem reumatologisk afdeling,
Nefrologisk afd Y, Dermatologisk afd. I og afd. For Klinisk Patologi, OUH.
Muskuloskeletal ultralydsscanning. Sektionen har 4 ultralydsscannere og denne undersøgelsesteknik indgår som en daglig
rutine i sektionens arbejde både i sengeafdeling, daghospital og ambulatorium. Scanning anvendes i forbindelse med
diagnostik, ultralydsvejledt punktur og injektion i led og slimsække. Afdelingen har en formaliseret uddannelsesplan for
uddannelsessøgende læger i ultralydsskanning.
Diagnostik og behandling af infektiøse tilstande i bevægeapparatet, som bakteriel artrit, discitis og spondylitis.
Forskning. Sektionen har en længerevarende og kontinuert forskningsindsats indenfor epidemiologiske og immunologiske
aspekter af systemiske lupus erytematosus, leddegigt og inflammatoriske rygsygdomme. Endvidere deltager sektionen i
multicenter interventionsstudier, fortrinsvis indenfor leddegigt. Der er et mangeårigt forskningssamarbejde med andre
afdelinger både regionalt og nationalt.
Afdelingen har en omfattende præ- og postgraduat uddannelses-opgave. Sektionen har 1 professor og 2 kliniske lektorer.
Disse varetager undervisning i reumatologi på bachelor og kandidatdelen for medicinstuderende, for biomekanik
studerende, for cand.scient. uddannelsen i biomedicin og kandidatuddannelsen i klinisk farmakologi, herunder deltagelse i
eksamensafvikling og opgaveretning. Professoren og lektorerne deltager endvidere i bedømmelsesudvalg og vejledning af
medicinstuderende i fordybelsesopgaver og Ph.D. studerende. Sektionen deltager endvidere i sygeplejefaglig klinisk
uddannelse og i uddannelse af lægesekretærelever.
Tværfaglig kompetence-udvikling og opgavedeling. Afdelingen arbejder med udvikling af reumatologisk
specialistsygeplejerske.
Afdelingen er stærkt repræsenteret i eksterne faglige og organisatoriske fora: MTV rapport om tidlig diagnostik og
behandling af leddegigt, Medicinsk Kompendium, Lærebog i Reumatologi, Dansk Reumatologisk Selskabs bestyrelse og
møde og efteruddannelsesudvalget, Gigtforeningens forskningsudvalg, Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse,
Regionale uddannelsesudvalg i reumatologi m.m.

Praktiske informationer om afdelingen
Dagarbejdet

Dagen starter med morgenkonference kl. 08.00, hvor samtlige læger deltager fraset af- og tilgående vagthold på AMA. På
morgenkonferencen drøftes de patienter der har frembudt særlige problemer i vagten. Ved forfald pga. sygdom sikres det at
dagsfunktionen bliver dækket.
Efter morgenkonferencen deltager ikke-vagthavende læger typisk i
• stuegang/dag-hospital/ambulatorium/A-læge funktion. Afdelingen har udarbejdet en beskrivelse af disse funktioner, som
lægen vil få tilsendt ca. 1 måned før tiltrædelse.
• middagskonferencen afholdes 13.00-13.30. Afdelingens indlagte patienter fremlægges problem orienteret. Ny indkaldte
patienter som A-lægen har skrevet indlæggelses journal på fremlægges mhp videre plan.
• efter kl. 14.00 er der opfølgning på middagskonferencebeslutningerne, stuearbejde, ambulatorium og ultralydsambulatorium.
Oversigt over konferencer og undervisning:
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40

Mandag
Tirsdag
Morgenkonferen Morgenkonferenc
ce afd C4
e afd C4
Tværfaglig
konference C4

8.10 – 9.00
13.00 – 13.30 Tværfaglig
konference C4
13.30 – 14.00

Afdelingskonferen
ce C4

Onsdag
Morgenkonferenc
e afd C4

Torsdag
Fredag
Morgenkonferen Morgenkonferen
ce afd C4
ce afd C4

Undervisning afd
C4
Afdelingskonferen
ce C4

Undervisning
Afd C4 (-8.40)
Afdelingskonfer
ence C4

Afdelingskonfere
nce C4
Bio-konference
C4

Tværfaglig konference C4
Deltagelse af yngre læger med stuegangsfunktion den pågældende dag, overlæger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere
og fysioterapeuter.Tværfaglige problemstillinger med relation til indlagte patienter diskuteres.
Afdelingskonference C4
Daglig konference på sengeafdelingen med deltagelse af alle læger tilknyttet reumatologisk afdeling med stuegangs-,
daghospitals eller A-læge funktion. Samtlige indlagte patienter gennemgås problemorienteret og der lægges planer for
diagnostik, behandling, udskrivelse. Problemer fra daghospitalet og kan fremlægges til diskussion.

Bio-konference: Her fremlægges problemstillinger vedr. py, der skal evt. i biologisk behandling
Hertil kommer :
Patologkonference reumatologisk sektion:
Afholdes en gang månedligt i semestermånederne svarende til 8 gange årligt. Her deltager patologer fra relevante søjler samt
reumatologer. Alle reumatologer kan indsende cases med biopsi til koordinator, der sørger for at præparater, journaler og kort
skriftlig præsentation af cases er tilgængelige ved konferencen. Sygehistorien fremlægges af en reumatolog, hvorefter de
tilhørende biopsier præsenteres af en patolog. På det grundlag diskuteres diagnoser, differentialdiagnoser og indikation for
yderligere diagnostiske tiltag.
Konference i center for diagnostik og behandling af bindevævssygdomme (Klinisk Krydsfelt)
Afholdes 4 gange årligt, jf. opslag. Læger fra reumatologisk afdeling, dermatologisk afdeling, nefrologisk afdeling og patologisk
afdeling deltager. Derudover inviteres reumatologer ansat i region syd.
Formaliseret undervisning afd. C
Heri deltager alle læger i afdeling C. Der undervises i forskellige, overvejende lægefaglige temaer, tilrettelagt af afdelingens
uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læge. Undervisningen varetages af afdelingens speciallæger
og læger under uddannelse samt eksterne undervisere. Nyansatte vil i starten af deres ansættelse få tildelt en evidensbaseret
opgave som skal fremlægges ved en af undervisningsseancerne. Den 2 onsdag i hver måned er der fælles undervisning for alle
yngre læger. Undervisningen varetages på skift af afdelingerne der indgår i AMA samarbejdet.
Sengeafsnit C4
Stuegang i C4 afvikles hver dag i perioden 8.10 til ca. 12.30. Umiddelbart efter morgenkonferencen holdes et møde mellem de
stuegangsgørende læger og sygeplejersker, hvor patienterne fordeles og rækkefølgen i stuegangen prioriteres. Det tilstræbes, at
stuegangen varetages såvel af speciallæger som af læger under uddannelse.
Gruppeansvarlig sygeplejerske deltager i stuegang. Stuegangen baseres på princippet om aftalt, problemorienteret
samtale/undersøgelse af patienten i enerum.
Daghospital
I forlængelse af sengeafsnittet forefindes et daghospital. I daghospitalet varetages patienter efter endt udskrivelse til intensiv
opfølgning og patienter med reumatologiske lidelser, der har behov for intensiv udredning og behandling, men ikke for
indlæggelse. Der er en ultralydsscanner til rådighed i daghospitalet. Daghospitalet varetages fortrinsvis af speciallæger eller Hlæger. Til daghospitalet er knyttet A-lægefunktion som primært består i et forundersøgelsesambulatorium men også opfølgende
kontroller af reumatologiske patienter.

Ambulatoriet
Sektionens ambulatorium (lokaliseret i bygning 2) er fysisk adskilt fra sengeafdelingen. Ambulatoriet er præget af en stor og
stigende gruppe af kroniske patienter med inflammatoriske sygdomme, der har behov for langvarig, evt. livslang kontrol af
behandlings effekt og bivirkninger. I ambulatoriet foretages hyppigt ledpunkturer og ledinjektioner. Al behandling med biologisk
medicin og i.v kemoterapi varetages i ambulatoriet. Der er 3 sygeplejersker tilknyttet ambulatoriet. Sygeplejerskerne har
selvstændige ambulatorier i relation til patient information omkring diagnose og behandling og VIS-ambulatorier hvor der laves
korte visitations notater og der bestilles et standard udredningsprogram. Arbejdstiden i ambulatoriet er 8.20-12.40 hver dag. En
gang om ugen har H-læger eftermiddagsambulatorium fra kl. 13.30-15.20 og en gang hver 14 dag har H-læger et superviseret
ultralydsambulatorium fra kl. 13.30-15.20.
Beskrivelse af vagtarbejdet.
Der henvises til hjemmesiden for den Akutte Modtage Afdeling AMA, hvor de nyeste oplysninger findes. www.ouh.dk.
Læger i H-stilling har dels vagt i den Akutte Modtage Afdeling AMA og dels specialevagt i reumatologisk afdeling C4.
Fordelingen af vagterne fremgår af rulleskema, som sendes ud sammen med introduktionsprogrammet. Der er p.t. 17 læger i
bagtvagtslaget på AMA og 7 læger til at dække speciale vagten i reumatologisk afdeling. Vægtning mellem AMA vagter og
specialevagter er 1:1 fordelt henover hele ansættelsesperioden.
H-lægen har bagvagts- og visitatorfunktion i den Akutte Modtage Afdeling AMA. AMA varetager den akutte modtage- og
sweeperfunktionen samt skadevagten for hele den medicinske blok. Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Lungemedicinsk Afdeling
J, Reumatologisk Afdeling C, Gasteroenterologisk Afdeling S, Endokrinologisk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G bidrager
med lægelige ressourcer til vagtholdene i AMA. AMA har egen afdelingsledelse og der er ansat 8 speciallæger i intern medicin.
Afdelingen har 32 senge til modtagelse af akutte medicinske patienter visiteret fra skadestue eller egen-/vagtlæge. P.t. står
Nefrologisk afdeling Y, Kardiologisk afdeling B og Hæmatologisk afdeling X udenfor AMA samarbejdet. Afdelingens bagvagt
er tilrettelagt som 2-skiftet vagt på tjenestestedet. AMA har udarbejdet en oversigt for de forskellige vagthavendes funktioner.
For yderlige oplysninger henvises til Akut Instruks (OUH´s intranet http://info.ouh.dk eller via internet http://www.ouh.dk
Afdelinger – AMA, se under administrative instrukser
H-lægen har endvidere specialevagt i reumatologisk afdeling. Vagten er tilrettelagt som dagarbejde fra 8.00-18.00 med
efterfølgende rådighed med ½ times tilkald fra 18.00-08.00 på hverdage og som dagarbejde fra 8.00-14.00 og efterfølgende
rådighed med tilkald fra 14.00-08.00 lørdag/søndag. Specialevagten går stuegang på reumatologisk afdeling, udfører tilsyn og
tilser inden kl. 18.00 henholdsvis kl. 14.00 eventuelle specialpatienter på AMA. Afdelingen udarbejder måned for måned fælles
arbejds- og vagtplan for reumatologisk afdeling og AMA. Arbejdsplanen udmeldes senest 4 uger i forvejen. www.ouh.dk,
Afdelinger - AMA se under administrative instrukser – vagtplaner.

Introduktionsprogram
Ca. 1 måned forud for ansættelse i afdeling C fremsendes:
•
•
•
•

Vagtskema og arbejdsplan
Navn på vejleder.
Introduktionsprogram for nye læger (5 dage)
Anmodning om adgang til Fyns Amts Patient Administrative System, EPJ og NetLab

Akut Instruks findes på OUH´s intranet http://info.ouh.dk eller via internettet http://www.ouh.dk afdelinger - AMA - instrukser
De første 5 hverdage vil der blive introduceret til:
• dagarbejdet i stamafsnit
• vagtfunktionerne
• generel drøftelse af arbejdsforhold, C-kultur, uddannelse og lign. med uddannelsesansvarlig overlæge og
ledende overlæge
• generel introduktion til de vigtigste akutte medicinske tilstande ved overlæger/afdelingslæger fra hvert af de 7
specialer samt AMA
• forskning
• Intensivafdeling
• lumbalpunktur/avanceret genoplivning (Færdighedslaboratorium)
• F-PAS, Netlab, EPJ, PACS m.m.
• beredskabsplan, brandinstruks
• indikationen for diverse røntgenundersøgelser
Et skema over introduktionsprogrammet som er af 5 dages varighed findes på www.ouh.dk – C-administrative instrukser –
introduktion af nye læger
Den 1. dag lægen møder på afd. C, vil hun/han få anvist kontorfaciliteter og få udleveret nøgler til vagtværelse og ambulatoriet
og koder til EPJ, Netlab, FPAS og PACS osv.
Det fremsendte materiale vil blive suppleret med:
• Et 30 sides langt introduktionsmateriale om reumatologisk afd. C
• Vejledning for brug af de sikrede Personale-P-pladser på OUH.
• Oversigt over P-pladser til tilkaldevagter

•
•
•
•
•
•

Afdeling C`s vedtagne arbejdsmiljøpolitikker.
KIA folder vedrørende transfusion om blodkomponenter, transfusionskomplikationer m.m.
Pjece fra Det Postgraduate Færdighedslaboratorium.
Hjertekort Voksne A6
Quick guide i lommeformat til Lifepack
Visitationskort

Funktioner under ansættelsen
Læger i hoveduddannelsesforløb deltager i alle aspekter af sektionens arbejde:
Stuegang: Lægen tilknyttes et stuegangsteam og vil gå stuegang 1-2 gange pr. uge, så vidt muligt i samme gruppe. Afvigelser
kan dog forekomme.
Ambulatorium: Lægen vil få selvstændig ambulatoriefunktion for egne patienter, idet der tilstræbes lægelig kontinuitet i
ambulatoriet. Lægen vil også skrive journaler på nyhenviste, selvstændigt lægge plan og opfølge herpå.
Daghospital: Lægen deltage i drift af daghospital.
Ultralydsscanning: Alle læger har mulighed for undervisning, oplæring og træning i muskuloskeletal ultralydsscanning.
Supervision og vejledning
Uddannelsesansvarlig overlæge: Hanne Merete Lindegaard
Uddannelseskoordinerende yngre læge: Jens Kristian Pedersen
Afdelingens holdning til ovenstående er at ”alle (og ikke kun vejleder) vejleder alle”. Alle læger i uddannelsesstilling får tildelt
en personlig vejleder, der varetager start, midtvejs- og slutevaluering. Læger i hoveduddannelsesforløb vil være vejledere for
læger i introduktions- og basisuddannelse. Supervision og vejledning sker overvejende ved de regelmæssige konferencer, hvor
denne funktion prioriteres højt. Endvidere vil der være ad hoc vejledning. Der vil blive foretaget evaluering og godkendelse af de
kompetencer der i henhold til kompetencefordelingen skal foregå under ansættelsen på OUH.

Kompetenceudvikling
Den generelle kompetence hos en speciallæge kan overordnet defineres som evnen til at mestre en flerhed af rolle egenskaber,
som:
•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk ekspert
Kommunikator
Samarbejder
Administrator/leder
Sundhedsfremmer
Akademiker
Professionel

Den intern medicinske introduktionsuddannelse indeholder kompetencer der knytter sig til samtlige syv roller. Specielt inden for
rollerne som kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, leder/administrator, akademiker og professionel vil fællesmængden
udgøre en særlig stor andel af målene i disse roller for specialernes uddannelse, således at stort set alle kompetencer inden for
disse kan anses for intern medicinsk fælleskompetencer.
Kompetencer og tidspunkt for opnåelse af disse fremgår nedenfor.

Kompetencefordeling på modulerne 1-3:

Kompetancefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010
Mål

Gråsten

Esbjerg/Vejle/Svendborg

S1

Brystsmerter

Modul 1

Modul 1

S2

Respirationspåvirkning

Modul 1

Modul 1

S3

Kredsløbspåvirkning

Modul 1

Modul 1

S4

Ødemer

Modul 1

Modul 1

S5

Langvarig feber

Modul 2

Modul 2

S6

Utilsigtet vægttab

Modul 1

Modul 1

S7

Anæmi

Modul 2

Modul 2

S8

Smerter i bevægeapparatet

Modul 1

Modul 1

S9

Abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser

Modul 1

Modul 1

S10

Kroniske smerter

Modul 3

Modul 3

S11

Nyrefunktionspåvirkning

Modul 2

Modul 2

S12

Leversygdom

Modul 1

Modul 1

S13

Behandlingsjustering ved kronisk sygdom

Modul 3

Modul 3

S14

Funktionstab

Modul 3

Modul 3

S15

Fald og /eller svimmelhed

Modul 1

Modul 1

S16

Bevisthedssvækkelse

Modul 1

Modul 1

S17

Forkale neurologiske udfald

Modul 1

Modul 1

S18

Det abnorme blodbillede

Modul 2

Modul 2

Modul 3

Modul 2

Modul 1

11

11

Modul 2

4

4 + EBM-opgave

Modul 3

4 + EBM-opgaven +360⁰

3 + 360 ⁰

MÅL

Modul

Evalueringsmetode

EBM-opg

NR

1 Lede teamkonference, herunder vejlede og supervisere yngre læger
Modul 3

360

Modul 3

360

2 Problematisere, kondensere og fremlægge en sygehistorie

3 Kommunikere med yngre og ældre læger, læger fra andet speciale,
andre afd, sygeplejersker, andet personale, patienter og pårørende,
herunder give og indhente information, konkludere og argumentere

4 Planlægge eget arbejde og egen arbejdstid mhp koordinering med andre
faggrupper

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

5 Sammen med en ansvarshavende sygeplejerske fungere som daglig
leder af virksomheden i et sengeafsnit, herunder analysere, vurdere og
prioritere arbejdet og koordinere dagens opgaver

6 Lægge planer for udredning af den enkelte patient
7 oprette, vedligeholde og afslutte en professionel relation til den enkelte
patient og dennes pårørende

8 Tage professionelt ansvar for egen funktion iht den enkelte patient og til
systemet, herunder følge op på planer og beslutninger

9 Identificere faglige problemstillinger som kræver fremlæggelse på
afdelingskonference

Modul 2

Struktureret observation

Modul 2

Struktureret observation Vejleder + 2
kollegaer

Modul 2

Godkendt evalueringsskema

Modul 2 + 3

Godkendt evalueringsskema

Modul 1+2+3

Godkendt evalueringsskema

10 Identificere faglige problemstillinger som kræver kvalitetssikring,
herunder gældende retningslinier og videnskabelig evidens

11 Analysere og vurdere ordineret farmakoterapi og handle på det
12 Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige
medicinske sygdomsmanifestationer som angives i oversigtstabel 1,
herunder kunne afgøre om pt skal henvises til andet speciale

13 I eget speciale ambulatorium varetage diagnostik, behandling og
profylakse af de almindeliget forekommende sygdomme som angivet i
målbeskrivelsen for dit speciale

14 Udfra primær journalen/tilsyn vurdere, planlægge og ivræksætte forsat
undersøgelser og behandling samt følge op herpå
Modul 1

AUDITskema

15 Udøve teamledelsesfunktion af yngre læger, sygeplejersker, og andre
faggrupper, herunder lede et vagthold
Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

Modul 3

360

16 I ledelsesfunktionen tage ansvar for den samlede funktion, prioritere og
uddelegere opgaver

17 Skabe tryghed for den enkelte medarbejder og være tilgængelig
18 Supervisere yngre kollegaer i vurdering af den enkelte patient og i
prktiske procedure
19 Vejlede yngre kollegaer på en måde så deres læring optimeres, f.eks
gennem struktureret feedback

Logbog for de specialespecifikke mål i Intern Medicin: Reumatologi
Nr

Mål

Esbjerg/Vejle/Svendborg

4.1.1

Udføre regional ledundersøgelse

Modul 1

Skema

Gråsten

4.1.2

Udføre global ledundersøgelse

Modul 1

2

Modul 1

4.1.3

Stille indikation for og udføre injektionaf lokalsteroid

Modul 1

3

Modul 1

4.1.4

Udføre ledpunktur, herunder aspirere og undersøge ledvæske

Modul 1

3

Modul 1

4.1.5

Udføre rygundersøgelse

Modul 1/Middelfart

1,13

Middelfart

4.1.6

Ordinere relevante billeddiagnostiske undersøgelser

Modul 1/ Middelfart

4.1.7

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning af patient med monoartrit

Modul 1

5

Modul 1

4.1.8

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning af patient med
Oligo/polyartrit

Modul 3

6,7 og 9

Modul 3

4.1.9

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning samt videre visitation af
patienter med systemiske bindevævssygdomme, herunder vaskulitter

Modul 2

8 og 10

Modul 2

Modul 1

Middelfart

4.1.10

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning samt videre visitation af
patienter med osteoartrose

Modul 1

4.1.11

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning samt viderevisitere
patienter med metaboliske knoglesygdomme

Modul 2

4.1.12

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med nakke-,
ryg- og bækkensmerter

Modul 1/Middelfart

1,13

Middelfart

4.1.13

Varetage diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med
regionale og generaliserende smertetilstande i bevægeapparatet

Modul 3

14

Modul 3

4.1.14

Lede ukomplicerede og komplicerede rehabiliteringsforløb af
reumatologiske patienter, herunder stille indikation for fysio- og
ergoterapi og fastlæggge behandlingsplan i tværfagligt team

Modul 1/Middelfart

15

Middelfart

4.1.15

Varetage patienter med bevægeapparatbetinget socialmedicinske
problemer, herunder identificere, vejlede og initierer socialmedinsk
samarbejde på baggrund af gældende lovgivning

Modul 3

4.1.16

Informere om kroniske tilstande eller undersøgelsesresultater på en
empatisk måde i relation til grænser for egen kompetence og afdlingens
praksis for håndtering af alvorlige samtaler og sikre forståelse

Modul 1/Middelfart

14

Middelfart

4.1.17

Samarbejde i team herunder 1) indtage rollen som teamleder eller
teammedlem, hvor dette er betimelig 2) kommunikere effektivt med det
tværfaglige team afdelingen, ambulatoriet, fysio- og ergoterapien

Modul 1/Middelfart

17

Middelfart

4.1.18

Samarbejde med andre afdelinger, herunder rekvirere og gå tilsyn,
udvise respekt for andres behov for og anmodning om reumatologisk
ekspertise i en etisk afvejning af patieternes behov for service samt
egne og afdelingens ressourcer

Modul 2

11

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 2

4.1.19

Konstruktivt bidrage til en effektiv anvendelse af de reumatologiske
ressourcer gennem organisatoriske og pædagogiske tiltag mhp
udbredelse af viden og oplæring af andre

Modul 3

4.1.20

Rådgive om og arbejde for øget sundhed hos patienten ud fra
evidensbaseret viden om reumatologiske sygdomme, herunder
væsentlige risikofaktorer og betydning af forebyggelse

Modul 3

4.1.21

Reflektere kritisk over egne handlinger, og håndtere situationer, hvor dr
er begået fejl eller utilsigtede hændelser

Modul 1

Modul 1

4.1.22

Afslutte en konsultation og et patientforløb inden for en rimelig
tidsramme

Modul 2

Modul 2

4.1.23

Være opmærksom på reumatologens særlige rolle og ekspertice, og det
professionelle ansvar dette medfører

Modul 3

Modul 3

4.1.24

Vurdere hvornår yderligere undersøgelser eller behandling ikke er
indiceret

Modul 3

Modul 3

Statusattester (4) og speciallægeerklæringer (3)

Modul 1-3

16

Modul 1-3

Patientforløb med utilsigtet hændelse

Modul 1

18

Modul 1

Struktureret klinisk observation af ultralydsundersøgelse

Modul 3

4

Modul 3

Forskertræning - Poster

Modul 3

19

Modul 3

Modul 3

12

Modul 3

Uddannelsesprogram i intern medicin: Reumatologi afdelingerne: Vejle/Middelfart/Odense
De specialespecifikke mål, som kan opnås på Rygcenter Syddanmark, Middelfart er:
MÅL

Roller

4.1.5

Udføre ryg undersøgelse
(columna totalis)

Medicinsk ekspert

4.1.6

Ordinere relevante
billeddiagnostiske
undersøgelser (af
columna)

Medicinsk ekspert

4.1.12

Varetage
diagnostik,
behandling og
opfølgning af patienter
med nakke-, ryg- og
bækkensmerter

Medicinsk ekspert

4.1.14

Lede ukomplicerede og
komplicerede
rehabiliterings forløb af
reumatologiske
patienter, herunder stille
indikation for fysio- og
ergoterapi og fastlægge
behandlingsplan i
samarbejde med
tværfagligt team
Informere om en kronisk
reumatologiske sygdom

Medicinsk ekspert
Samarbejder
Kommunikator
Leder/administrator

4.1.16

Medicinsk ekspert
Kommunikator

Metoder til
kompetencevurdering
Godkendt kursus i Ryg,
Struktureret observation
i klinikken og
vejledersamtaler.
Audit/refleksiv rapport på
3 journaler.
Skema 1 og 13.
Selvstudium og læring i
klinisk arbejde.
Godkendt kursus og
Vejledersamtaler/Audit
af journaler (jf.
ovenstående).
Delvist på modul 2 .
Selvstudium og Læring i
klinisk arbejde.
Godkendt kursus og
audit/refleksiv rapport på
3 patientforløb (jf.
ovenstående)
Udføre evt.
statusattester på egne
patientforløb.
Skema 1, 13 og evt.16.
Læring i klinisk arbejde.
Godkendt kursus i
rehabilitering (fysio- og
ergoterapi). Og
bedømmelse af opgave
– refleksiv rapport om 2
rehabiliteringsforløb.
Skema 15.
Delvist på modul 2.
Læring i klinisk arbejde.
Godkendt kursus
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4.1.17

på en empatisk måde i
relation til grænser for
egne kompetencer og
afdelingens praksis for
håndtering af alvorlige
samtaler, og sikre
forståelse

Professionel

Og
Struktureret observation
i klinikken
Skema 14.
Delvist på modul 3.

Samarbejde i team,
herunder;
- indtage rollen som
teamleder eller
teammedlem, hvor dette
er betimeligt
- kommunikere effektivt
med tværfaglige team i
ambulatoriet og med
fysio- og ergoterapeuter

Samarbejder

Læring i klinisk arbejde.
Struktureret observation
i klinikken
Skema 17.
Delvist modul 2.
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Læringsmetoder
For hvert af de opstillede mål er angivet, hvordan målet kan nås med én eller oftest flere af læringsmetoder, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesterlære
Fokuseret klinisk ophold
Afdelingsundervisning
Læringsdagbog
Opgaver
Deltagelse i videnskabelige projekter
Selvstudium
Færdighedskursus
Teoretisk kursus
Tværfagligt kursus

Ordlisten definerer de anførte læringsmetoder. Og mellem 2 læringsmetoder betyder begge, eller en af dem og og/eller betyder en af dem
eller begge.
Det tilstræbes, at uddannelsesplanen indeholder et afsnit, som beskriver den
uddannelsessøgende læges egne mål, forudsætninger og egenskaber – herunder beskrivelser af, hvordan vedkommende påtænker at handle
ud fra de opstillede målsætninger
Evalueringsmetoder
For hvert af de opstillede mål er beskrevet, hvordan målet kan evalueres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struktureret observation i klinikken
360-graders evaluering
Bedømmelse af patientforløbsbeskrivelser
Bedømmelse af konferencefremlægning/tværfaglig konference
Bedømmelse af refleksive rapporter
Bedømmelse af statusattester og speciallægeerklæringer
Audit af journaler
Struktureret interview
Gennemgang af logbog
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•
•
•
•

Bedømmelse af opgave
Godkendt kursus
Godkendelse af forskningstræningsprojekt og poster
Samlet vurdering (porteføljevurdering)

Ordlisten definerer de anførte evalueringsmetoder. Og mellem 2 evalueringsmetoder betyder begge, eller en af dem og og/eller betyder en
af dem eller begge.
Kompetencevurderingen foretages løbende i uddannelsesforløbet med henblik på dokumentation, evaluering og evt. justering af
uddannelsen undervejs.
Evaluering af den lægelige videreuddannelse
Den uddannelsessøgende læges evaluering af uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt de enkelte uddannelsessteder og deres
læringsrammer foretages med udgangspunkt i ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, Sundhedsstyrelsen 1998 (bilag
CS, D og E). Ansvar for opfølgning af evaluering påhviler Det Regionale Videreuddannelsesråd.
Vejledning i den lægelige videreuddannelse
Vejledningen påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge og foretages i henhold til ”Vejledning og evaluering i den lægelige
videreuddannelse”, Sundhedsstyrelsen 1998 med introduktionssamtale, årlig justeringssamtale resp. slutevaluering (bilagene A, AP, B og
BP).

Til uddannelsesprogrammet hører:
Bilag kan findes på Den Lægelige videreuddannelses hjemmeside under ”Speciallæge – Intern medicin: reumatologi)
http://videreuddannelsen-syd.dk/wm329326
•
•
•
•
•

Uddannelsesprogram (dette dokument)
Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatologi (bilag 1)
Portefølje (med logbog = kapitel 3 i porteføljen) for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatologi (bilag 2)
Checkliste (frivillig hjælpeskema) til hovedvejledersamtale (individuel uddannelsesplan) (bilag 6)
Standartaftale om forskningstræning i Region Syd” (bilag 8)

Revideret den 14.12.2010
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