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At involvere de nyuddannede kandidater i curriculum udvikling 
 
 
Ved de danske lægeuddannelser gennemføres regelmæssigt - som et anbefalet led i 

curriculumudvikling - større og mindre behovsanalyser (1-5). Sådanne 

behovsanalyser kan inkludere spørgeskemaundersøgelser eller interviews med 

lægestuderende, nyuddannede læger, fagspecialister og patienter eller analyser af de 

opgaver, som kandidaterne forventes at få efter uddannelsen. Behovsanalyser af denne 

type gennemføres ikke kun i Danmark, men også internationalt. En søgning på den 

store sundhedsvidenskabelige database PubMed giver hele 132 publicerede 

behovsanalyser for den prægraduate del af lægeuddannelsen i perioden 1999 – 2009. I 

de fleste af disse 132 studier adspurgte man lægestuderende, fagspecialister og 

patienter eller gennemførte opgaveanalyser. Kun fem af de 132 publicerede 

behovsanalyser involverede de nyuddannede læger direkte (6 – 10). Alle fem studier 

fandt, at nyuddannede læger havde mangler. Studierne anbefalede, at man føjer 

yderligere (nye) kurser til lægeuddannelsen (6-7), at man øger træningen i en 

færdighed (8) og at man øger tiden bruges på særlige emner i lægeuddannelsen (9 – 

10). Samlet kan man konkludere, at involvering af de nyuddannede læger i 

behovsanalyser kan give væsentlige informationer om uddannelsen og medføre 

nødvendige justeringer af curriculum. Samtidig må man konstatere, at alle fem 

publicerede studier anbefalede tilføjelser til et allerede overfyldt prægraduat 

curriculum. 

   Vinteren 2009/10 evaluerede 368 af 503 nyligt uddannede læger fra Aarhus 

Universitet deres uddannelse retrospektivt. Evalueringen blev gennemført som en 



spørgeskemaundersøgelse med særlig fokus på uddannelsens centrale 

kompetencemål. For hvert enkelt kompetencemål angav respondenterne en vurdering 

af både målets væsentlighed og af eget niveau med hensyn til målopfyldelse ved 

afslutningen af den prægraduate del af lægeuddannelsen. Resultaterne af 

undersøgelsen skal informere en igangværende studiereform, men har naturligvis en 

række begrænsninger.  

   På DUN konferencen vil vi derfor gerne 1) præsentere resultaterne af ovenstående 

behovsanalyse, 2) diskutere begrænsningerne indbygget i sådanne undersøgelser, samt 

3) udveksle erfaringer og viden med andre uddannelsesforskere med henblik på at 

opbygge en bredere forståelse af involvering af nyudannede kandidater i 

curriculumudvikling. 
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