
 

Navn: 

 

Cpr.nr: 

 

 

Logbog: Hoveduddannelsen, andre ekspertområder 

Nr. Mål Kompetencen opnået: dato og vejleders underskrift 

KOMMUNIKATOR 

4.4.1 Vurdere modtaget information og 
give tydelig og fyldestgørende 
information såvel skriftligt som 
mundtligt til samarbejdspartnere på 
egen og andre afdelinger 

 

 

4.4.2 Fungere som daglig klinisk vejleder 
eller hovedvejleder for 
uddannelsessøgende på lavere 
niveau 

 

 

SAMARBEJDER 

4.4.3 Samarbejde med andre afdelinger 
og rekvirenter, herunder indgå i 
teams 

 

 

4.4.4 Give samarbejdspartnere 
konstruktiv kritik 

  

 

LEDER / ADMINISTRATOR 

4.4.5 Redegøre for egen 
patologiafdelings ledelsesmæssige 
og administrative struktur 

 

 

4.4.6 Redegøre for opbygningen af det 
danske sundhedsvæsen 

 

 

4.4.7 Redegøre for love, bekendtgørelser, 
aftaler og overenskomster af 
betydning for det danske 
sundhedsvæsens funktion 

 

 

4.4.8 Redegøre for medicinsk 
teknologivurdering 
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4.4.9 Udføre en konkret 
ledelsesmæssig/administrativ 
opgave 

 

 

4.4.10 Forestå ledelsen af kolleger eller 
andre samarbejdspartnere, fx 
sekretærer eller bioanalytikere 

 

 

SUNDHEDSFREMMER 

4.4.11 Anmelde arbejdsskader og 
erhvervsbetingede lidelser 

 

 

4.4.12 Anvende viden om 
laboratoriemæssige risici 

  

 

4.4.13 Redegøre for principperne for 
screeningsundersøgelser, herunder 
fordele og ulemper 

 

 

4.4.14 Redegøre for de screenings-
undersøgelser, der findes på de 
sygehuse, hvor man er ansat under 
hoveduddannelsen, og hvor 
patologiafdelingen er involveret 

 

 

AKADEMIKER 

4.4.15 Opsøge og kritisk vurdere 
forskningsresultater inden for eget 
speciale 

 

 

4.4.16 Formulere en problemstilling for et 
forskningsprojekt med 
udgangspunkt i en aktuel praksis 
inden for eget speciale og påvise 
tilstedeværende og manglende 
viden 

 

4.4.17 Gennemføre en systematisk 
gennemgang af den videnskabelige 
litteratur 
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4.4.18 Fortolke litteraturens resultater 
kritisk og anvende resultaterne  
til en kritisk vurdering af etableret 
praksis 

  

 

4.4.19 Vurdere eventuelle organisatoriske, 
økonomiske og etiske 
konsekvenser af at ændre praksis 
gennem udnyttelse af viden 
erhvervet ved litteraturgennemgang 

 

 

4.4.20 Formidle resultater af 
litteraturgennemgang samt 
eventuelle øvrige overvejelser 

 

 

4.4.21 Formidle resultatet af et 
videnskabeligt projekt skriftligt og 
mundtligt 

 

 

4.4.22 Deltage i uddannelsen af kolleger 
og andet personale 

 

 

PROFESSIONEL 

4.4.23 Arbejde i henhold til love og andre 
forordninger, der gælder for pato-
logers arbejde med obduktioner og 
øvrig diagnostik  

 

 

4.4.24 Udvise omhu og ansvarlighed i det 
diagnostiske arbejde 

 

 

4.4.25 Udføre arbejdsopgaver rettidigt og 
effektivt 

 

 

4.4.26 Evaluere egne evner og kende 
egne begrænsninger i det 
diagnostiske arbejde 

 

 

 


