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1. Ansættelsesstedet generelt 
 

En afdeling med mange specialer 

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling med flere medicinske specialer, en kardiologisk modtagelse 

og en fælles akutmodtagelse for de øvrige patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, 

Svendborg og Nyborg samt en forskningsenhed. 

  

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, 

lungemedicin. 

Afdelingen har ligeledes speciallæger ansat i hhv. almen medicin, hæmatologi, infektionsmedicin og 

nefrologi. 

  

Organisering og normering 

FAM er organiseret i Fast Track skadestue, skadestue/modtagelse inkl. traumemodtagelse, samt 16 

stationære senge til korte medicinske indlæggelser. 

  

På matriklen i Nyborg er der udelukkende ambulant aktivitet inden for det gastroenterologiske/-

hepatologiske område. 

 

Afdelingen er normeret til 64 medicinske senge og 16 senge i FAM. 

 

Afdelingen samarbejder med samtlige medicinske afdelinger på OUH Odense Universitetshospital, samt 

sygehuset på Ærø. 

 

Der anvendes i afdelingen elektronisk patientjournal (Cosmic), og vi har implementeret talegenkendelse 

(TGK) i 2018. Det forventes, at alle læger anvender TGK. 

  

Sengeafsnit og Ambulatorier 

 

Sengeafsnit 

 Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA: 36 senge, kardiologi inkl. akutmodtagelse af kardiologiske 

patienter 

 Medicinsk Sengeafsnit:  28 senge lungemedicin, gastroentero-/hepatologi, reumatologi samt 

endokrinologi, 

 FAM:  16 senge, patienter indlagt op til 48 timer 

 

Ambulatorier 

 Kardiologisk Ambulatorium 

 Endokrinologisk Ambulatorium 

 Reumatologisk Ambulatorium 

 Lungemedicinsk Ambulatorium & Søvnklinik 

 Gastroenterologisk/hepatologisk Ambulatorium (Nyborg) 



4 
 

  

Herudover hører OUH Diagnostisk Center til afdelingen. Diagnostisk Center modtager akutte patienter med 

sygdomsbilleder, der ikke er entydige og som kræver hurtig udredning/henvisning til specialafdeling. 

  

Senest er Testcenter Svendborg og COVID vaccinationscenter Svendborg tilføjet som et funktionsområde i 

Medicinsk Afdeling M/FAM i forbindelse med COVID-19-pandemien. 

 

Faktuelle tal 

Afdelingen har ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg pr. år. 

FAM har ca. 33.600 patientkontakter, heraf er ca. 30% medicinske. 

Der er i den samlede afdeling ansat ca. 420 medarbejdere. 

Afdelingen er normeret til ca. 35 speciallæger og ca. 55 uddannelsessøgende læger. 

Afdelingens budget er i størrelsesorden 240 mio. kr. 

  

2. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner 

Ansættelsen som hoveduddannelseslæge indebærer deltagelse i såvel dagarbejde som vagtarbejde. 

Lægegruppen er opdelt i 6 teams svarende til de internmedicinske specialer og Diagnostisk Center. Hvert 

team ledes af en specialeansvarlig overlæge, og består desuden af overlæger og afdelingslæger, 

hoveduddannelsessøgende i de pågældende intern-medicinske specialer (1., 2. og 5. år) samt 

hoveduddannelsessøgende i almen medicin, intro- og KBU-læger.  

Arbejdsfunktionerne består af en kombination af vagtarbejde, procedurevagt, stuegangsfunktion og 

ambulatoriefunktion. De to sidstnævnte foregår hovedsageligt i regi af det speciale man tilknyttes. Der er 

altid tilknyttet en speciallæge til stuegangsfunktionen. I ambulatorierne arbejder man parallelt med en 

speciallæge, og der er afsat tid til supervision. Det tilstræbes, at den uddannelsessøgende læge får 

ambulatoriedage i Diagnostisk Center. 

 

Som hoveduddannelseslæge tilknyttes man fortrinsvis i mellemvagtslaget. Evt. oprykning i bagvagtslaget 

kan forekomme afhængig af kompetencer og afdelingens behov.  

 

Dagvagt: Kl. 8.00 til 18.00.  

Aften/nattevagt: Kl. 17.30 til 8.30. 

 

3. Opgaver 
 

Uddannelseslægen deltager i det medicinske vagthold. Det medicinske vagthold består af to forvagter, 

mellemvagt, bagvagt i FAM (MF), speciallægevagt i FAM (MS), kardiologisk for- og bagvagt.  

Vagtholdet fungerer som et team, hvor alle har ansvar for, at de samlede kompetencer udnyttes mest 

hensigtsmæssigt. På dage med høj belastning er der en ekstra medicinsk og kardiologisk forvagt. 

MS, MF og kardiologisk bagvagt leder vagtholdene og fordeler opgaverne blandt deltagerne afhængig af 

kompetencer. 
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Vagtholdet varetager alle lægelige opgaver, som vedrører akutte og indlagte medicinske patienter, som det 

fremgår af vagtholdets funktionsbeskrivelser, hvorpå også arbejdstider kan ses: 

https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=420417. (Infonet kan tilgås ved ansættelse på OUH).  

Stuegangsgående læger passer eget afsnit frem til kl. 15.  

 

Når stuegangen er færdig, forventes det, at uddannelseslægen er opsøgende i forhold til egen læring. Man 

kan kontakte seniorlæge (evt. om morgenen) mhp., om man kan være med til eksempelvis visitation, 

godkendelse af blodprøver, patologi svar eller forberede undervisning, samt orientere sig i 

instrukser/nationale behandlingsvejledninger. Man kan med fordel opsøge funktioner, der kan bruges til at 

få nye kompetencer på enheder man ikke er tilknyttet til under opholdet på medicinsk/FAM. 

Ved stuegang og i ambulatorier vil der være en senior læge, som varetager opgavefordeling og supervision. 

4. Undervisning og konferencer 

Fast undervisning 

 

Tidspunkt TEMA 

 
Mandag 
Tirsdag  
Torsdag  
Kl. 08.00  

 Intern-medicinsk morgenkonference  

 Kardiologisk morgenkonference  

 For begge: Arbejdstilrettelæggelse og fremlæggelse af udvalgte patient cases.  

 Tirsdage: undervisning ved yngre læger. Plan for dette lægges ved afdelingens 
Uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL). 

 
Onsdag og 
Fredag 
Kl. 08.00  

 Fælles morgenkonference i ”Salen”.  

 Arbejdstilrettelæggelse, vagtholdet præsenterer udvalgte patient cases.  
Herefter: 

 Onsdage: undervisning ved afdelingens speciallæger om relevante 
sygdomsenheder.  

 Fredage: rotation mellem forskellige aktuelle emner fra specialerne, 
patologikonference og yngre læge møde. 

Mandag til  
fredag  
kl. 12.30   

 Middagskonference i de enkelte sengeafsnit.  

 Gennemgang af indlagte patienter med fokus på komplicerede problemstillinger.  

Mandag i ulige 
uger 
kl. 14.30  

 Multidisciplinær-konference med Diagnostisk Center.  

 Fokus på komplicerede cases.  

2. torsdag hver 
måned 
HU-A-
speciallæge-
undervisning 
(ikke juli og 
august) 

 For alle HU-A-læger 

 Kl. 14.00 – 15.00 

 Der er oplæg fra specialerne, dette går på tur.  
10 oplæg med særlig fokus på praksisrelevans. Herefter aktiv deltagelse fra 
uddannelsessøgende, der forventer at have forberedt case til diskussion.  

 Information om undervisning formidles via afdelingens HU-A 
uddannelseskoordinerende yngre læge.  

 

https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=420417
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Varierende 

Specialespecifikke undervisningsmøder – arrangeres af specialerne selv. De uddannelsessøgende inviteres 

med. 

Hands on – fx FATE og FLUS undervisning ved afdelingens læger. 

Information om disse undervisningstilbud kommunikeres i uddannelseskalenderen og vil ofte også fremgå 

af opslag på YL kontorer og i konferencelokaler. 

 

Lægedag i M/FAM. Fælles undervisningsdag for alle læger i afdelingen holdes om foråret. Oplæg, 

gruppedrøftelser og 5 minutters præsentationer ved alle uddannelsessøgende om valgfrit emne. 

Fra efteråret 2020 vil der være 3 timers møder for alle uddannelsessøgende i afdelingen. De 

uddannelsessøgende drøfter her uddannelse i afdelingen. 

5. Kurser og kongresser 

Ud over obligatoriske kurser bevilliges deltagelse meget begrænset og kun såfremt formålet skønnes at 

være relevant og kan rummes inden for afdelingens økonomi og arbejdstilrettelæggelse. Ansøgning sendes 

til ledende overlæge, men bør drøftes med vejleder først. 

 

Obligatoriske kurser 

De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges 
hovedsageligt regionalt af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er 
derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure.  
Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding og søge om fri til 
kursus så snart datoer for kurset er kendt. 
Der henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale 
videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen: (http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm119909 
og https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser 
 
Har du grundet barsel, forskning eller andet fravær udskudt kurser, således at det kommer til at påvirke dit 
ophold på Medicinsk Afdeling, da bedes du henvende dig til afdelingen mhp. nærmere planlægning.  

6. Forskning 

I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt 

nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har 2 professorer, forskningslektorer og 

aktuelt ph.d. studerende i kardiologi. 

Afdelingen er førende inden for telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende 

implementeret dette i klinisk praksis. 

 

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm119909
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser
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7. Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse i 

forhold til uddannelse  
 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen af din uddannelse, hvor 

der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering.  

Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. 

(Målbeskrivelse på sst.dk). Indholdet og rækkefølgen kompetencerne kan ses i målbeskrivelsens logbog. 

Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet. I 

dette program findes anvisning på, hvor og hvornår kvalifikationskortene skal godkendes.  

 

 


