
 
 

 

 
Vejledning om merit for introduktionsstillingen samt for fase 1, 2 og 3 i specialet Almen Medicin 

 
Merit for ansættelse i introduktionsstilling gives ved dokumentation for: 
 

 Godkendt KBU/Turnus. Forudsætning:  6 mdr praksisansættelse i KBU  

 Gennemført uddannelseslignende stilling i Sverige, Norge, Færøerne eller Grønland. Merit gives kun 
undtagelsesvis fra andre lande.  

 Minimum 6 sammenhængende måneders fuldtidsansættelse. 

 Dokumentation for supervision under ansættelsen 

 Dokumentation for lægevagtskørsel 

 Godkendelse af målene 1 – 8. Anvendt specialets ”Vurderingsskema”  
 

Ved ansøgningen skal der vedlægges følgende bilag:    

 Beskrivelse af ansættelsesstedet herunder patientgrundlaget og type af opgaver samt lægevagts-kørsel. Det 
skal fremgå, at stillingen er en uddannelsesstilling og hvordan supervision finder sted, og det skal fremgå 
hvordan og i hvilke sammenhæng kompetencerne er opnået. Tutorlæge/vejleder skal underskrive din 
praksisbeskrivelse  

 Navn på tilknyttet vejleder/tutor 

 Dokumentation for at de kompetencer, der et tilknyttet det tilsvarende danske uddannelseselement er 
opnået.  Anvend specialets ”vurderingsskema”. Hver enkelt kompetence skal underskrives.   

 Kopi af ansættelseskontrakt hvoraf ugentligt timetal samt samlet ansættelsesperiode fremgår 

 Evt. officiel beskrivelse af lægeuddannelsen i det land hvor stillingen er gennemført.  
 

NB: Obligatorisk Pæd. 2 kursus samt 1813 teori-kursus skal følges i Danmark.  
 

Merit for ansættelse i fase 1, fase 2 og fase 3 gives ved dokumentation for: 

 Gennemført uddannelsesstilling i almen praksis Danmark, Færøerne eller Grønland   

 Dokumentation for supervision under ansættelsen 

 Godkendelse af mål svarende til de enkelte faser henholdsvis fase 1, 2 og 3.   
Fase 1 målene 9 –20, Fase 2 målene 36–47, Fase 3 målene 48– 84 

 Fase 1, 2 og 3 vægter særligt uddannelse i og forståelse for arbejde i almen praksis i Danmark. Der vil således 
kun undtagelsesvist kunne gives merit for fase 1, 2 og 3 fra andre lande end Danmark incl. Færøerne og 
Grønland. 
 

Såfremt ovenstående informationer er indhentet inden påbegyndelse af stillingen, kan der søges om 
forhåndsgodkendelse. 
 
NB: Obligatoriske kurser, tilknyttet det uddannelseselement, der søges merit for, skal følges i Danmark.  
 
Ansøgning om merit indsendes/mailes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse som i samarbejde med 
specialets postgraduate kliniske lektorer vurderer ansøgningen. 
 
Vær opmærksom på, at der ikke kan søges merit for elementer i turnus/den kliniske basisuddannelse. 
 
Lægeuddannelse opnået uden for Danmark i ikke EU/EØS lande 
Kontakt venligst Sekretariatet.                                                                                                      
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Vejledning om merit for hospitalsansættelserne i hoveduddannelsesforløb i specialet Almen Medicin 
 
Hoveduddannelsesforløbene er forskellige i Region Hovedstaden og i Region Sjælland og der er derfor forskellige 
retningslinjer vedrørende merit for ansættelserne i hospitalsdelen (se nedenfor) 

Ansøgning om merit skal indeholde følgende oplysninger: 

 Kort tekstansøgning med navn, postadresse og e-mail  

 ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement” fra den klassificerede stilling du har været 
ansat i. Du skal minimum have gennemført 6 måneder af en uddannelsesstilling modsvarende det 
uddannelseselement du søger merit for. Dog særligt for intern medicin i Region Sjælland minimum 8 
måneder.  Husk stillingsnummer 

 Dokumentation for tildelt H-forløb, hvoraf det fremgår, hvordan forløbet er sammensat 

 Udfyldte kvalifikationskort. 

 Kopi af godkendte mål for returdage fra logbog.net, som din tutorlæge har godkendt  

 Ansøgningen sendes/mailes til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Kildegårdsvej 28, opgang 10 B, 
2900 Hellerup.  

Følgende regelsæt for meritansøgning gælder for REGION HOVEDSTADEN: 
 
Merit for Intern Medicin hospitalsophold (Region Hovedstaden): 

 Udfyldelse af hele kvalifikationskort 2 plus kvalifikationskort 1 Akutområdet omhandlende minimum 10 af 
følgende 14 problemstillinger: svær kredsløbspåvirkning, akut koronart syndrom, respirationsinsufficiens, 
kramper, anafylaksi, forgiftning/abstinensbehandling, sepsis/meningitis, påvirket bevisthedsniveau, 
apopleksi, akut metabolisk tilstand, dyb venetrombose, større kritiske frakturer, stensmerter, 
ekstremitetsiskæmi, underskrifter på side 1,2 og 3. 

 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 
initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”.  

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage. 

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 22,23,25 og 26.   

Merit for Akutområdet/Kirurgisk hospitalsophold. (Region Hovedstaden): 

 Udfyldelse af kvalifikationskort 1 Akutområdet omhandlende følgende 6 problemstillinger: distorsion af led, 
luksation af led, fraktur, brandsår, skade på kar, nerver eller sener, akutte abdominale smerter, underskrift 
på side 2 og 3, samt underskrift vedr. henvisninger fra almen praksis på side 3    

 Udfyldelse af kvalifikationskort 6 som sker ved fokuseret ophold på en mammakirurgisk afdeling  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer.  Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient.  Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”. 

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 21,24 og 27. 



 
Merit for Psykiatrisk hospitalsophold (Region Hovedstaden):  

 Udfyldelse af kvalifikationskort 3  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt .være anført 

initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort” 

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 30 og 31. 

 
Merit for Gynækologisk hospitalsophold (Region Hovedstaden):   

 Udfyldelse af kvalifikationskort 4  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med 
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt  
returdagsmål 28. 

 
Merit for Pædiatrisk hospitalsophold (Region Hovedstaden): 

 Udfyldelse af kvalifikationskort 5  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt dit arbejde 
med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge eller 
ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra den 
uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 29,32,33,34 og 35.                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Følgende regelsæt for meritansøgning gælder for REGION SJÆLLAND: 
 
 
Merit for Intern Medicin hospitalsophold (Region Sjælland): 

 Udfyldelse af kvalifikationskort 2.   
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage. 

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 23,26 og 27.   

 
 
Merit for Akut-Området (Region Sjælland): 

 Udfyldelse af kvalifikationskort 1 og 6. Udfyldelse af kvalifikationskort 6 sker ved fokuseret ophold på en 
mammakirurgisk afdeling  

 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 
initialer.  Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 21,22,24 og 25.   

 NB: Forudsætning for merit for AKUT medicin er 6 måneders ansættelse i godkendte uddannelsesforløb i 
henholdsvis intern medicin, organkirurgi og ortopædkirurgi  

 
 
 
Merit for Psykiatrisk hospitalsophold (Region Sjælland):  

 Udfyldelse af kvalifikationskort 3. 
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 30 og 31. 

 
 

 
 
 
 
 



Merit for Gynækologisk hospitalsophold (Region Sjælland):   

 Udfyldelse af kvalifikationskort 4.  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. Kolonnen "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt 
dit arbejde med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge 
eller ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra 
den uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 28. 

 
 
Merit for Pædiatrisk hospitalsophold (Region Sjælland): 

 Udfyldelse af kvalifikationskort 5.  
 Under arbejdet med de forskellige patientforløbstyper, kan der under kolonnen "patient" evt. være anført 

initialer. "Har deltaget tilfredsstillende i" kan signeres af alle seniore kolleger, som har godkendt dit arbejde 
med den konkrete patient. Dog skal det fremgå, at din vejleder, uddannelsesansvarlige overlæge eller 
ledende overlæge samlet set har godkendt kvalifikationskortet. Dette skal bekræftes ved underskrift fra den 
uddannelsesansvarlige i rubrik ”Godkendelse af kvalifikationskort”   

 Kvalifikationskortene skal scannes ind i din logbog, så du kan vise dem til din tutor i forbindelse med  
godkendelse af målene for returdage.  

 Efter minimum 2 måneders arbejde i Fase 1 skal du med din tutor gennemgå og have godkendt 
returdagsmål 29,32,33,34 og 35. 
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