
 
 

 

 

 
 
Oversigt over anvendte begreber. 
 
 
Målbeskrivelse En beskrivelse af alle de kompetencer, der indgår i introduktions- og 

hoveduddannelsen 
Uddannelsesprogram Den enkelte afdelings tilpasning af målbeskrivelse samt lærings- og 

evalueringsstrategier til lokale forhold og arbejdstilrettelæggelse 
Uddannelsesplan Den uddannelsessøgendes individuelle tilpasning af 

uddannelsesprogrammet 
Portefølje En mappe/elektronisk fil, der samler alt hvad den uddannelsessøgende 

skal bruge for at dokumentere sin uddannelse 
Logbog En del af porteføljen. Her dokumenteres om de enkelte kompetencer i 

målbeskrivelsen er opfyldt. Blev tidligere kaldt checkliste. 
Skal indsendes, når der ansøges om hoveduddannelsesstilling (i kopi) og 
når der ansøges om speciallægeanerkendelse (originale dokument). 
Fås i lommeudgave. 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

Detaljeret bedømmelse af kliniske færdigheder. Består af en række 
tydeligt adskilte delfærdigheder. Indeholder mulighed for læring og 
feedback.  
Porteføljen indeholder 25 struktureret kollegial bedømmelseskort, der skal 
bruges til evaluering af den uddannelsessøgende. 

Læringskontrakt En skriftlig kontrakt mellem uddannelsessøgende og vejleder vedrørende 
indhold, tidsplan, ansvar for vejledning og læring af en/flere kompetencer 
i målbeskrivelsen. Kontrakten stimulerer selvstyret læring og definerer 
den uddannelsessøgendes og vejlederens ansvar. 

Læringsdagbog Optegnelse over problematiske/lærerige patienter og hændelsesforløb. 
Kan bruges til selvrefleksion eller gennemgås med vejleder eller i større 
forum som f.eks. audit. 

Fokuserede kliniske ophold Et korterevarende ophold på afdelinger, der dækker arbejdsfelter, som den 
uddannelsessøgende ellers ikke opnår erfaring med gennem sit 
uddannelsesforløb. Behovet afhænger af den enkelte afdelings 
funktionsområde og den uddannelsessøgendes behov. 

360-graders-evaluering Struktureret indsamling af spørgeskemaer fra 10 (-20) bedømmere mhp. 
vurdering af blødere kompetencer som samarbejde og kommunikation. 

Case-præsentationer Case-præsentation består i fremlæggelse af patienttilstande for afdelingens 
øvrige læger. Evalueringen er, at vejlederen eller den læge, som er 
ansvarlig for patienten, giver feed-back og godkender præsentationen. 

CS-papirer Dokumentation for godkendt klassificeret stilling for læger, der er 
påbegyndt stillingen før 1. januar 2004 

Attestation for tidsmæssigt 
gennemført 
uddannelseselement 

Dokumentation for godkendt klassificeret stilling for læger, der er 
påbegyndt stillingen efter 1. januar 2004 
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