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Kære gode kolleger, kommende fase 3 læge og tutor. 

 

En spændende og afsluttende del af blokken står for døren. Meget er lært og mange kompetencer er 

opnået – og det endelige mål kan anes i horisonten. 

Når det er gennemført venter livet som selvstændig praktiserende læge 

Derfor er der også en række særlige administrative mål i fase 3 elementet (Leder og akademikerrollen).   

Det er et stort skridt, der skal tages, og derfor vil vi med dette brev sætte fokus på områder, det er vigtigt at 

bruge fase 3-tiden på. 

I introsamtale kan tutor og uddannelseslægen tage udgangspunkt i dette brev 

Fokusområde for tutor/uddannelseslæge i forhold til fase 3: 

• Introsamtale: hvilke fokus vil du have for fase 3 i relation til kompetencerne? 

• Kompetencer i Log bog.  Hvordan planlægges alle fase 3 kompetencerne i løbet af de 12mdr i 

forhold til placering af A-kurserne. (Se inspiration for årshjulet vedlagt bilag – Dette udarbejdes af 

fase 3 lægen) 

• Udarbejd i samarbejde med uddannelseslægen en personlig uddannelsesplan og årshjul 

• Praktiske ting (fx bestilling af varer) 

• Ledelsesopgaver, deltagelse i ledelsesmøder 

• Regnskabsopgaver, giv adgang til praksisregnskab 

• Tillad deltagelse i revisormøde 

• Sammenhold/fællesskab, fx deltagelse i Klyngemøder (lægelaug) 

• Vis som tutor glæde ved det administrative, lav evt. en administrations afkrydsnings liste 

• Refleksion over ”direktør-rollen” 

• Midtvejssamtale – hvad mangler du?? 

• Instruks til personale 

• Supervisionstid, ugl snak om evt. barriere for at nedsætte sig 

• Inddragelse af det lærte fra A- kurser 

• Lad uddannelseslæge have ledelsen i praksis på aftalte dage 

• Praksiskøbs kursus (2 dages kursus i lægeforeningen) 

• Lyt til din fase 3 : hvem er du og hvad vil du? 

• Lægeidentitet- karrierevejledning 

• Praksisdating på Store praksisdag/PLO- møde for fase 3 

• Vær altid bagvagt/Hotline for din fase 3 og tilbyd også dette når lægen er ny nedsat 

 

 

 

God arbejdslyst 

Med venlig hilsen    

 AMU’erne  Region H 



 

 

 

Bilag- Inspiration til årshjulet/kalenderen - Planlægningen af fase 3 kompetencerne i de 12 mdr.  Udklip af 

fase 3 kompetencerne fra logbogen lægges ind i årshjulet udarbejdes af fase 3 lægen. Konkrette 

fokusområder plottes gerne ind i årshjulet i samarbejde med fase 3 læge og fase 3-tutor. 

 

 


