
Den akutte indlagte patient – Introduktionsuddannelsen 
Lægeroller: Medicinsk ekspert, Professionel, Samarbejder, Kommunikator, Sundhedsfremmer 

Kompetence Konkretisering af mål Niveau for opnået kompetence 

Diagnosticerer 
akut opstået 
sygdom  

Identificerer symptomer på akutte tilstande f.eks. AKS, DVT, postoperativ blødning, apopleksi, akut 
nyreinsufficient, lungeemboli, sepsis, blødning og delir, samt den dysregulerede kroniske patient fx diabetikeren 
eller KOL-patienten.   
Er opmærksom på komorbiditeter. 
Iværksætter udredning. 

         

Primær 
behandling  

Igangsætter primær behandling.  
Rekvirerer tilsyn fra andre specialer når det er relevant. 
Kan være med til at tage beslutning om ophør af behandling     

Kommunikation 
og samarbejde 

Kommunikerer tydeligt og professionelt med personalet selv under pres. 
Informerer, hvis muligt, patienten. Udviser ro og indgyder tryghed. 
Informerer pårørende og kan overlevere “svære” beskeder.     

 

NB: De sorte felter markerer at kompetenceniveauet IKKE kræves under introduktionsuddannelsen. 
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Vejledning til kompetencen Den akutte indlagte patient 
 

Formål: At teste uddannelseslægens evne til at håndtere den akutte patient på afdelingen, herunder iværksætte primær behandling og søge 
hjælp når nødvendigt.  

Ramme:  Stuegang og akutte tilkald til indlagte patienter. Direkte observation af situationen er optimalt, men ellers kan 
kompetencevurderingen foretages ved journalgennemgang sammen med uddannelseslægen. 

Eksempel:   Tilkald til afdelingen til en nylig opereret patient, der er kendt med KOL, som har fået akut åndedrætsbesvær.  

Ved gennemgang af kompetencen kan der være punkter der ikke kan vurderes og her afkrydses i UB. 

 

Fokuspunkter:  Udfører ABC-gennemgang af patienten og vurderer umiddelbare helbredstilstand. 

Udarbejder tentative diagnoser på baggrund af viden om komorbiditeter, operative indgreb og objektive fund.  
 
Demonstrerer den nødvendige viden om akutte medicinske tilstande og orienterer sig i nationale, regionale og lokale 
behandlingsinstrukser. 
 
Iværksætter primær udredning og behandling, herunder korrektion af behandling i medicinske problemstillinger inden for et niveau, 
der ligger inden for det ortopædkirurgiske speciale. 
 
Rekvirerer tilsyn og hjælp fra andre specialer. 
 
At lægen er i stand til at beskrive den aktuelle situation koncist, så samarbejdspartnere hurtigt forstår problematikken. 
 
Kender egne begrænsninger  

 



 


