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Introduktionssamtale mellem  

hoveduddannelseslæge og hovedvejleder 

 

Afdeling:   

Uddannelsessøgende læge:   

Hovedvejleder:   

Ansættelsesperiode:   

Dato for samtalen:   

I forbindelse med introduktionssamtalen og drøftelse af nedenstående emner, skal der 

foretages en forventningsafstemning mellem hovedvejleder og uddannelsessøgende. Der skal 

endvidere udarbejdes en individuel uddannelsesplan. 

Ved hver samtale gennemgås logbogen i uddannelsesprogrammet mhp drøftelse af opnåede 

kompetencer. Sammen sikres, at de kompetencer der er underskrevet, er opnået 

tilfredsstillende. 

 

Uddannelsessøgende er ansvarlig for, at der er referat af samtalen og 

uddannelsesplanen, for dokumenterne videresendes til UAO og planlægning af dato for 

næste møde.  

 

Samtalehyppighed 
 
Introduktionssamtale 
 

Inden for de første fire uger (justeres ved behov) 

Uddannelsesplan 
 

Inden for de første fire uger (gennemgås ved hver samtale og 
justeres ved behov) 

Justeringssamtale 
 

Hver 2. – 3. måned (hyppigere ved behov) 
 

Afslutningssamtale 
 

Inden for de sidste to uger 
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Hvordan er introduktionen til afdelingen forløbet? Er alle punkter i afdelingens 

introduktion gennemført?  

Skriv her: 

 

 

 

Gennemgang af CV med henblik på erfaring og specifikke interesseområder 

Skriv her: 

 

 

 

Forskning – tidligere erfaringer, forslag/forventninger? 

Skriv her: 

 

 

 

Planlægning af kursusdeltagelsen under ansættelsen (generelle kurser, 

specialespecifikke kurser mv) 

Skriv her: 

 

 

 

Trivsel 

Skriv her: 
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Undervisnings- og administrative opgaver 

Skriv her: 

 

 

 

Gennemgang af allerede opnåede kompetencer i logbogen 

Skriv her: 

 

 

 

Karrierevejledning – der bør tilbydes vejledning i forhold til subspecialisering indenfor 

evt. fagområder og i forhold til slutstillingsproblematik 

Skriv her: 
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Uddannelsesplan 

Overordnet uddannelsesplanen: 

 

 

Mål til næste samtale:  

 

 

Plan for hvordan målene opnås: 

 

 

Den uddannelsessøgende forpligter sig til: 

 

 

Hvad kan hovedvejlederen hjælpe med til: 

 

 

Dato for næste samtale: 

 

 

Underskrift 

Uddannelsessøgende læge __________________________________________ 

 

Hovedvejleder   __________________________________________ 

 


