
Oversigt over kompetencer i introduktionsuddannelsen. 
 
Emner med fed er flyttet fra H til I 
 
4,1,1 Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen af barnet 
 
4,1,1 Kunne udføre målrettet objektiv undersøgelse på børn og unge 
 
4,1,1 Kunne smertebehandle børn  
 
4,1,2 Kunne varetage behandling af akut svært syge børn: 

− Konkretisering: Genkende og iværksætte den initiale udredning og behandling ved følgende 
tilstande (I): 

• Meningitis/sepsis 
• Dehydrering, kunne iværksætte væske- og elektrolytterapi 
• Bevidsthedssvækket barn 
• Respirationsinsufficiens, herunder fremmedlegeme og status astmaticus 
• Kramper, herunder feberkramper 
• Anafylaksi 
• Akut abdomen og scrotum 
• Iværksætte og lede genoplivning af børn i alle aldre 

 
4,1,3 Kunne anlægge iv-adgang  
 
4,1,3 Kunne foretage lumbalpunktur 
 
4,1,3 Kunne anvende CPAP behandling 
 
4,1,3 Kunne anlægge ventrikelsonde 
 
4,1,4 Kunne varetage initial diagnostik og behandling af: 

• Anafylaksi 
• Astmatisk bronkitis  
• Astma 

 
4,1,4 Kunne behandle med inhalationsdevices: 

- Detaljeret redegøre for de almindeligste devices 
- Kunne instruere i brugen heraf i forskellige aldersgrupper  

 
4,1,4 Kunne anvende lungeundersøgelser:  

− Kunne udføre peakflowmåling, spirometri og anstrengelsesprovokationstest og have 
kendskab til fortolkning af  resultaterne 

 
4,1,5 Kunne diagnosticere og varetage initial behandling børn med akut abdomen: 

- Appendicitis acuta 
- Invagination 

 



4,1,5 Kunne varetage behandling af børn med umbilical- og ingvinalhernier: 
− Redegøre for symptomer og tegn på tilstanden  

 
4,1,8 Kunne behandle børn og unge med type 1 diabetes: 

- Diagnosticere nyopstået type 1 diabetes og dysreguleret diabetes samt kunne 
iværksætte den initiale behandling heraf 

 
4,1,8 Diagnosticere kryptorkisme og hypospadi 
 
4,1,10 Kunne behandle børn med opkast, gylpen og refluks: 

- Iværksætte udredningsprogram og behandling 
 
4,1,13 Diagnosticere anæmi 
 
4,1,13 Diagnosticere idiopatisk thrombocytopenisk purpura (ITP) 
 
4,1,13 Kunne varetage behandling af børn med lymfadenopati: 

- Iværksætte udredningsprogram 
 
4,1,14 Kunne behandle børn med infektionssygdomme: 

− Redegøre for de hyppigste inficerende agentia og deres resistensforhold under 
danske forhold  

− Redegøre for rationale for valg af antimikrobiel terapi 
− Redegøre for initial diagnostik og behandling af  

• Øvre luftvejsinfektioner 
• Nedre luftvejsinfektioner  
• Bakteriæmi og sepsis 
• Meningitis og encephalitis  
• Hudinfektioner 

− Osteomyelitis og purulent arthritis 
− For ovennævnte sygdomme kunne redegøre for hvilke patienter, der bør isoleres, 

samt for grad og varighed af isolation  
 
4,1,15 Kunne varetage behandling af børn med hjertesygdom: 

− Identificere kliniske tegn på hjertesygdom  
− Opstille relevant og prioriteret undersøgelsesprogram.  
− Diagnosticere kardiel mislyd (>/= st. 3)  

 
4,1,16 Diagnosticere og udrede inkontinens og enuresis 
 
4,1,16 Diagnosticere hæmaturi 
 
4,1,16 Vejlede i opsamling af midtstråleurin  
 
4,1,16 Vurdere resultatet af urinstiks, urinmikroskopi og mikrobiologisk dyrkningssvar og 
iværksætte antibiotisk behandling 
 



4,1,17 Kunne varetage den initiale behandling ved fødsel: 
− Vurdere barnets tilstand, herunder tildele APGAR score  
− Varetage rutine procedurer ved ukompliceret fødsel  
- Redegøre for visitation for indlæggelse på neonatalafsnit  
-  

4.1.17 Kunne genoplive nyfødte 
 
4,1,17 Kunne behandle neonatal hypoglykæmi 
 
4,1,17  Kunne behandle et nyfødt barn med infektion 
 
4,1,17 Etablere primær understøttende behandling i relevant omfang efter genoplivning 
 
4,1,17 Identificere børn med øget risiko for hyperbilirubinæmi 
 
4,2 Kommunikere med børn i alle aldre og deres forældre 
 
4,2 Kunne informere om undersøgelses-resultater  
 
4,2 Kunne vejlede børn og forældre 
 
4,5 Redegøre for principperne i den sociale lovgivning for børn og unge i Danmark : 
Underretningspligten  
 
4,6 Kunne deltage i tværfagligt samarbejde 
 
 
 
 
 
Konklusion: 
Der er i alt ca. 60 kompetencer mod tidligere 365 
Dette svarer til 1,5 kompetencer pr. uge, hvis der regnes med 40 ugers arbejdsår, hvor ferie kurser 
o.l. er fraregnet. 
Dette vurderes at være realistisk både for uddannelsessøgende og vejleder(e). 
 
 



Oversigt over emner for struktureret kollegial 
bedømmelse 
Der er udarbejdet struktureret kollegial bedømmelse for nedenstående emner. Struktureret kollegial 
bedømmelseene skal anvendes af alle uddannelsessøgende læger. Der er anført hvornår i 
uddannelsesforløbet kompetencen skal være opnået. 
I=Introduktionsstilling, H=Hoveduddannelse. 
 
Kort nr. Emne Placering i 

uddannelsesforløbet 
1 Anamneseoptagelse I 
2 Objektiv undersøgelse I 
3 Vækstforstyrrelser I 
4 Venflon I 
5 Ventrikelsonde I 
6 Inhalationsdevices I 
7 Inkontinens I 
8 Normal fødsel, initial behandling I 
9 Neonatal hypoglycæmi I 
10 Genoplivning af nyfødte I 
11 Kommunikation med børn og forældre I 
12 Det akut svært syge barn I  
13 Lumbalpunktur I  
14 Navlevenekateter I eller H 
15 Blærepunktur I eller H 
16 Pneumothorax, evakuering af I eller H 
17 CPAP-behandling, etablering af I 
18 Underernæring I eller H 
19 Lungeinfektioner I eller H 
20 Lungefunktionsundersøgelser I  
21 Urinvejsinfektion I eller H 
22 Asfyxi I eller H 
23 Epilepsi I eller H 
24 Organisatoriske funktioner H 
25 Transport af nyfødte H 

 


