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De	  7	  lægeroller	  

•  Det	  overordnede	  ansvar	  for	  den	  lægelige	  
videreuddannelse	  ligger	  hos	  Sundhedsstyrelsen	  
og	  Indenrigs-‐	  og	  Sundhedsministeriet.	  

•  De	  7	  roller	  dækker	  over	  de	  funk;oner,	  som	  
speciallægen	  skal	  mestre.	  	  

•  Opdelingen	  i	  roller	  tjener	  ;l	  at	  synliggøre	  
indholdet	  af	  de	  enkelte	  kompetencer.	  

•  Opdelingen	  er	  teore;sk,	  og	  i	  praksis	  vil	  
kompetencerne	  være	  mere	  eller	  mindre	  
integrerede.	  



Hvorfor	  de	  7	  lægeroller?	  

•  Læringsmål:	  At	  give	  en	  kort	  introduk;on	  ;l	  de	  7	  
lægeroller	  og	  idéer	  ;l	  hvordan	  man	  kan	  udvikle	  
kompetencer	  indenfor	  disse.	  	  

•  Der	  findes	  38	  lægelige	  specialer.	  
•  De	  7	  lægeroller	  har	  ;l	  dels	  afløst	  det	  ;dligere	  
pointsystem.	  

•  4	  års	  reglen	  blev	  etableret	  sommeren	  2008.	  
•  Kompetenceuddannelse	  starter	  NU,	  og	  det	  
handler	  om	  din	  frem;d!	  	  



De	  7	  lægeroller	  

•  1.	  Medicinsk	  ekspert.	  
•  2.	  Kommunikator.	  
•  3.	  Samarbejder.	  
•  4.	  Leder	  /	  Administrator.	  
•  5.	  Sundhedsfremmer.	  
•  6.	  Akademiker.	  
•  7.	  Professionel.	  



1.	  Medicinsk	  ekspert	  

•  ”Rollen	  medicinsk	  ekspert	  omfa\er	  bl.a.	  de	  
diagnos;ske	  og	  terapeu;ske	  færdigheder,	  
som	  er	  nødvendige	  for	  udførelsen	  af	  en	  
fyldestgørende	  pa;entbehandling.”	  

	  



1.	  Medicinsk	  ekspert	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  Fokusere	  dine	  ansæ\elser	  mod	  det	  speciale	  du	  
vil	  uddannes	  i.	  

•  Er	  du	  i	  tvivl,	  start	  med	  bred_avnende	  specialer.	  
•  Er	  du	  ansat	  i	  en	  s;lling	  og	  fortryder	  undervejs,	  så	  
opsig	  s;llingen	  og	  kom	  videre.	  

•  Kompetenceudvikling	  indenfor	  prak;ske	  
procedurer.	  

•  Vedvarende	  teore;sk	  uddannelse	  /	  
kompetenceudvikling.	  





2.	  Kommunikator	  

•  ”Kommunikatorrollen	  vil	  generelt	  variere	  en	  
del	  fra	  speciale	  ;l	  speciale,	  men	  omfa\er	  bl.a.	  
de	  kommunika;ve	  kompetencer,	  der	  er	  
nødvendige	  i	  varetagelsen	  af	  en	  professionel	  
samtale	  med	  pa;enter,	  pårørende,	  kollegaer	  
og	  andet	  personale	  samt	  varetagelsen	  af	  en	  
klar	  og	  fyldestgørende	  skrialig	  
kommunika;on.”	  



2.	  Kommunikator	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  Opbyg	  allerede	  i	  studie;den	  klinisk	  erfaring	  
med	  pa;entkontakt	  i	  form	  af	  diverse	  
studenterjobs.	  

•  Rådgivningsarbejde.	  
•  Undervisning.	  
•  Overvej	  eaeruddannende	  kommunika;ve	  
kurser.	  



3.	  Samarbejder	  

•  ”Samarbejderrollen	  indbefa\er	  bl.a.	  
kompetencer	  ;l	  at	  etablere	  og	  udvikle	  et	  
effek;vt	  samarbejde	  med	  andre	  læger,	  andet	  
sundhedspersonale	  og	  øvrige	  
samarbejdspartere;	  og	  udny\e	  menneskelige	  
ressourcer	  i	  løsningen	  af	  problems;llinger	  og	  
sam;digt	  bidrage	  med	  egen	  faglige	  eksper;se	  
i	  samarbejdet.”	  



3.	  Samarbejder	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  Tværfaglig	  undervisning.	  
•  Udarbejdelse	  af	  retningslinjer	  for	  op;mering	  
af	  samarbejde.	  

•  Tillidsmandsrepræsentant.	  





4.	  Leder/Administrator	  

•  ”Leder/Administrator	  rollen	  indeholder	  bl.a.	  
kompetencer	  ;l	  at	  organisere	  og	  prioritere	  
arbejdet	  med	  respekt	  for	  egne	  og	  andres	  
ressourcer	  samt	  mo;vere	  og	  engagere	  
samarbejdspartere.	  I	  rollen	  indgår	  også	  at	  
kunne	  administrere	  en	  skadestue,	  et	  
ambulatorium,	  en	  stuegang,	  håndtere	  et	  
pa;en_orløb	  mv.”	  



4.	  Leder/Administrator	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  TR	  /	  –suppleant.	  
•  Vagtplanlægger.	  
•  Undervisning	  og	  -‐planlægning.	  
•  Ansæ\elsesudvalg.	  
•  Teamleder	  af	  hjertestophold	  /	  MAT	  team.	  
•  Ambulatorium.	  

	  



5.	  Sundhedsfremmer	  

•  ”Rollen	  som	  sundhedsfremmer	  vil	  oae	  være	  
meget	  specialespecifik.	  Rollen	  omfa\er	  bl.a.	  
kompetencer,	  der	  bidrager	  ;l	  øget	  sundhed	  
hos	  pa;enter	  og	  i	  samfundet;	  ved	  at	  
iden;ficere	  samfundsmæssige,	  kulturelle	  og	  
subjek;ve	  be;ngelser	  for	  pa;entens	  aktuelle	  
livs-‐	  og	  sygdomssitua;on	  og	  reagere	  ved	  f.eks.	  
at	  iden;ficere	  og	  rådgive	  aktuelle	  
risikogrupper	  om	  risikofaktorer	  og	  effekt	  af	  
forebyggelse.”	  



5.	  Sundhedsfremmer	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  Frivilligt	  foreningsarbejde	  (Livslinjen,	  Hope,	  
mændenes	  hjem,	  DRK,	  URK	  osv.).	  

•  Undervisning	  (KOL-‐	  og	  diabetesskole).	  
•  Almen	  praksis.	  
•  Sundhedsfremmende	  ak;viteter	  i	  udlandet,	  
eks.	  u-‐lande.	  





6.	  Akademiker	  
	  

•  ”Akademikerrollen	  handler	  om	  at	  
speciallægen	  skal	  kunne	  erhverve	  sig	  ny	  viden,	  
varetage	  uddannelsesfunk;onen	  overfor	  
andre	  og	  bidrage	  ;l	  udvikling	  af	  klinisk	  og	  
videnskabelig	  viden.”	  



6.	  Akademiker	  
Overvej:	  

•  Publicering	  af	  ar;kler,	  kasuis;kker,	  reviews	  
osv.	  

•  Forskning.	  	  
•  Udarbejdelse	  af	  instrukser.	  
•  Vejleder	  for	  yngre	  læger.	  
•  Undervisning	  af	  kollegaer.	  
•  Undervisningsplanlægning	  på	  afdeling.	  





7.	  Professionel	  
•  ”Rollen	  som	  professionel	  betyder,	  at	  
speciallægen	  skal	  kunne	  varetage	  en	  professionel	  
rela;on	  ;l	  pa;enter,	  pårørende,	  kollegaer	  og	  
samarbejdspartere	  i	  overensstemmelse	  med	  det	  
faglige,	  lovgivningsmæssige	  og	  e;ske	  kodeks,	  
som	  læger	  er	  bundet	  af.	  Professionelrollen	  
vedrører	  bl.a.	  kompetencen	  ;l	  at	  erkende	  egne	  
styrker	  og	  begrænsninger	  ved	  egen	  faglig	  og	  
personlig	  formåen,	  og	  kunne	  vurdere	  behovet	  for	  
at	  inddrage	  andre	  kompetente	  kræaer	  inden	  for	  
såvel	  eget	  som	  ;lgrænsende	  fagområder.”	  



7.	  Professionel	  
Hvad	  kan	  du	  gøre?	  

•  Arbejde	  med	  pa;entsikkerhed	  og	  u;lsigtede	  
hændelser.	  

•  Undervisning	  i	  ovenstående	  eller	  e;ske	  
problems;llinger.	  

•  Kende	  pa;entens	  og	  egne	  reigheder.	  
•  Oae	  et	  punkt	  der	  beskrives	  i	  den	  mo;verede	  
ansøgning.	  	  

•  Integritet,	  ærlighed,	  empa;	  og	  kende	  egne	  
begrænsninger.	  

•  Prak;serer	  i	  e;sk	  overensstemmelse	  med	  lægeløaet.	  
	  



I	  studie;den	  rekommenderer	  jeg:	  

•  Foreningsarbejde	  
•  Frivilligt	  arbejde	  
•  Udlandsophold	  
•  Undervisning	  på	  alle	  niveauer	  
•  Vikariater	  
•  Publicér	  evt.	  kandidatopgaven	  





Lægeløaet	  
•  E"er	  at	  have	  aflagt	  offentlig	  prøve	  på	  mine	  i	  de	  medicinsk-‐

kirurgiske	  fag	  erhvervede	  kundskaber,	  aflægger	  jeg	  herved	  
det	  lø"e,	  @l	  hvis	  opfyldelse	  jeg	  end	  ydermere	  ved	  
håndsrækning	  har	  forpligtet	  mig,	  at	  jeg	  ved	  mine	  
forretninger	  som	  prak@serende	  læge	  stedse	  skal	  lade	  det	  
være	  mig	  magtpåliggende,	  e"er	  bedste	  skønnende	  at	  
anvende	  mine	  kundskaber	  med	  flid	  og	  omhu	  @l	  samfundets	  
og	  mine	  medmenneskers	  gavn,	  at	  jeg	  stedse	  vil	  bære	  lige	  
samviBghedsfuld	  omsorg	  for	  den	  faBge	  som	  for	  den	  rige	  
uden	  persons	  anseelse,	  at	  jeg	  ikke	  ubeføjet	  vil	  åbenbare,	  
hvad	  jeg	  i	  min	  egenskab	  af	  læge	  har	  erfaret,	  at	  jeg	  vil	  søge	  
mine	  kundskaber	  fremdeles	  udvidede	  og	  i	  øvrigt	  gøre	  mig	  
bekendt	  med	  og	  nøje	  e"erleve	  de	  mig	  og	  mit	  fag	  
vedkommende	  anordninger	  og	  bestemmelser.	  (1815)	  



Til	  slut….	  

•  Spørgsmål?	  
•  Hvad	  fik	  i	  ud	  af	  det?	  
•  Forbedringer?	  
•  Generel	  evaluering.	  



Husk	  at	  tage	  s;lling…	  

•  Er	  det	  godt	  at	  få	  i	  både	  pose	  og	  sæk	  når	  man	  
er	  stomipa;ent….?	  


