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Logbog. Introduktionsuddannelsen. Andre ekspertområder
Logbogen er den uddannelsessøgende læges ejendom og skal i hele uddannelsesforløbet opbevares
af denne.
Opnåede kompetencer bekræftes ved underskrift af den uddannelsessøgendes hovedvejleder.
Ansvaret for dette kan delegeres til anden læge i afdelingen med vejlederfunktion (daglig klinisk
vejleder).

Mål

Konkretisering

KOMMUNIKATOR
Kunne kommunikere alment

•

Kunne indsamle og anvende
relevant information
angående det aktuelle
sygdomstilfælde

•

Kunne samarbejde med de
øvrige medarbejdere på
afdelingen

•

Etablere kontakt og kommunikere i en form præget
af tillid og situationsfornemmelse i forhold til
lægekolleger og øvrige samarbejdspartnere på
afdelingen
Indgå konstruktivt i samarbejde og kommunikation
(såvel skriftligt som mundtligt) mellem de
sundheds-medarbejdere, som er ansvarlige for
patientbehandlingen, og bidrage til at alle kender
deres opgaver

SAMARBEJDER
•
•
•

Give feedback til sekretærerne vedrørende
besvarelser
Give feedback til bioanalytikerne vedrørende
udskærings- og frysesnitprocedure samt de
hyppigst anvendte farvemetoder
Give feedback til
laboratoriebetjentene/kapelassistenterne
vedrørende obduktioner
Fremlægge præparater for lægekolleger

LEDER / ADMINISTRATOR
Kunne deltage i
administrative opgaver

Kunne redegøre for den
overordnede struktur i det
danske sundhedsvæsen
Kunne indgå i et
teamsamarbejde med andre
faggrupper

•

•

Fx tage aktiv del i arbejdstilrettelæggelse
(skemaplanlægning, søjlefordeling,
obduktionsstueplanlægning, ferieplanlægning
o.s.v.) og/eller deltage i samarbejdsudvalg, virke
som tillidsrepræsentant i reservelægeråd mv.
Redegøre for opdelingen i primær/sekundær
sektor, Sygehusets ledelsesstruktur samt egen
afdelings ledelsesstruktur

Kompetencen
opnået
Dato og
underskrift:

Navn:
CPR:

SUNDHEDSFREMMER
Kunne redegøre for
arbejdsmiljø på egen
arbejdsplads

•

Kunne redegøre for arbejds/erhvervsbetinget lidelse

•

•

•

Redegøre for den relevante lovgivning vedrørende
fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Anvende denne viden konstruktivt i forbindelse
med egen arbejdsplads/eget arbejdssted
Redegøre for relevant lovgivning vedrørende
arbejds-/erhvervsbetingede lidelser
Anvende denne viden i forbindelse med den
diagnostiske proces

AKADEMIKER
Kunne anvende og vurdere
videnskabelige
publikationer

PROFESSIONEL
Kunne arbejde professionelt
som diagnostiker

•
•
•

Udvise omhu i det daglige diagnostiske arbejde
Følge de rekommandationer der foreligger inden
for diagnostikken af forskellige sygdomskategorier
og en evt. efterfølgende rapportering til databaser
Arbejde iht. de love og cirkulærer som er gældende
generelt for læger, samt specielt de forordninger
som gælder for patologers arbejde ved obduktioner
og afgivelse af diagnoser på histologisk og
cytologisk materiale
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