
 
 

Side 1 

PLAN FOR KOMPETENCEUDVIKLING OG KOMPETENCEGODKENDELSE I FASE 1 

 

Måned  Uge  Aktivitet  Kompetence- 
nummer  

1.  
 

1  Følge introduktionsprogram.   

2  

Introduktionssamtale. Hjælpeskema findes på  
http://almenmedicin-nord.dk/?page_id=543 
I måned 1 - 2 fokuseres særligt på kompetence nr. 9, Pt. med gener fra 
ørerne og/eller halsen (K), nr 10, Pt. med øjengener (K) og 11 Pt. 
mundhule- eller nasalproblemer (K)  

9, 10, 11  

3  

Superviseret konsultation (KV2). Anbefales gennemført regelmæssigt 
som generel træning af konsultationsprocessen. Som minimum 
kræves 2 gange med kons vedr. kompetence nr. 17, pt. med behov for 
forebyggende indsats.  

17 (evt. andre)  

4   
 

2.  
 

5  Evt. superviseret konsultation.   

6  Deltagelse i lægevagt. Min. 3 følgevagter i alt. Dokumenteres på 
kvalifikationskort for Lægevagten.  83  

7  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 10, 
Pt. med øjengener (K)  10  

8  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 9, 
Patienten med gener fra ørerne og/eller halsen (K)  9  

3.  
 

9  

Struktureret vejledersamtale (KV1) Vurdering af kompetence nr. 11, 
Patienten med mundhule- eller nasalgener (K)  
I måned 3 fokuseres særligt på kompetence nr. 12, Graviditet, fødsel 
og puerperium (K), nr. 15, Anvendelse af informationsteknologi i 
almen praksis. og nr. 16, Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen 
praksis (K)  

11 
12, 15, 16  

10  Struktureret observation af en procedure (KV4) vedr. brug af 
medicoteknisk udstyr.  16  

11  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 12, 
Graviditet, fødsel og puerperium (K).  12  

12  

Justeringssamtale. Hjælpeskema findes på  
http://almenmedicin-nord.dk/?page_id=543 
Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 16, 
Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis (K) og nr. 15, 
Anvendelse af informationsteknologi i almen praksis.  

15, 16  

4.  
 

13  
I måned 4 fokuseres særligt på kompetence nr. 13, Patienten med 
udslæt (K), 14, Patienten med allergiske symptomer (K) og 18, 
Forskellige kontaktformer.  

13, 14, 18  

14  
Deltagelse i lægevagt.  
Vejledersamtale mhp. vurdering af refleksionsevne (KV5). Vurdering af 
kompetence nr.18, Forskellige kontaktformer.  

83  
18  

15  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 13, 
Patienten med udslæt (K).  13  

16  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 14, 
Patienten med allergiske symptomer (K).  14  



 
 

Side 2 

PLAN FOR KOMPETENCEUDVIKLING OG KOMPETENCEGODKENDELSE I FASE 1 

5.  

17  
I måned 5-6 fokuseres specielt på kompetence nr. 17, Patienten med 
behov for forebyggende indsats (K), 19 Patienten med smerter i 
muskler og bindevæv (K) og 20, Patienten med ondt i ryggen (K). 

17,19,20  

18  Vejledersamtale mhp. vurdering af refleksion (KV5). Vurdering af 
kompetence nr. 17, Pt. med behov for forebyggende indsats (K)  17  

19  Struktureret observation af en procedure (KV4) vedr. rygundersøgelse.  20  
20    

6.  

21  Vejledersamtale mhp. vurdering af refleksion (KV5). Vurdering af 
kompetence nr. 19, Patienten med smerter i muskler og bindevæv (K).  19  

22  Struktureret vejledersamtale (KV1). Vurdering af kompetence nr. 20, 
Patienten med ondt i ryggen (K).  

 
20  

23  Slutevalueringssamtale. Hjælpeskema findes på  
http://almenmedicin-nord.dk/?page_id=543 

 

24    

 
 


