
UGESKR LÆGER 169/24 | 11. JUNI 2007

2329

VIDENSKAB OG PRAKSIS   |   SEKUNDÆRPUBLIKATION

Er nogle af de udfordrende aspekter 
af CanMEDS-rollerne valide uden for Canada?
– sekundærpublikation

Undersøgelse af validiteten af væsentlige elementer 
i CanMEDS-rollebeskrivelserne

SEKUNDÆRPUBLIKATIONInstitutleder Charlotte V. Ringsted, 
overlæge Torben Lindskov Hansen, overlæge Deborah Davis & 
professor Albert Scherpbier

Rigshospitalet, Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), 
Frederiksberg Hospital, Psykiatrisk Afdeling D, og
Maastricht Universitet, Institute for Medical Education

Resume
Der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 8.749 
danske læger om visse CanMEDS-rolleelementers validitet uden 
for Canada. Besvarelsesprocenten var 42,8 (3.746 læger). Vig-
tigheden vurderedes i gennemsnit til 4,2 (standarddeviation: 0,6) 
på en skala fra 1 til 5. Fortrolighed var stigende fra turnuslæger til 
speciallæger. Der var forskel på forskellige specialegruppers 
vurdering af både vigtighed og fortrolighed. Umiddelbart synes 
CanMEDS-rollerne at være valide uden for Canada. Der er behov 
for yderligere undersøgelser af, hvordan disse aspekter af kom-
petence bedst læres og tilpasses i forskellige lande og specialer.

CanMEDS-konceptet beskriver speciallægekompetence i 
relation til syv centrale roller: medicinsk ekspert, kommuni-
kator, sundhedsfremmer, samarbejder, leder, akademiker og 
professionel [1, 2]. I flere lande, herunder Danmark, Holland, 
Australien og New Zealand, har man anvendt CanMEDS-
konceptet som model for specialistuddannelserne.

Der findes ingen systematiske vurderinger af CanMEDS-
konceptets validitet i international sammenhæng [3, 4], og 
kun meget lidt er undersøgt om, hvorledes forskellige 
aspekter af de syv rollebeskrivelser relaterer til forskellige 
stadier i specialistuddannelsen [5, 6] og til forskellige specia-
ler [5, 6]. 

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge va-
liditeten af CanMEDS-rollerne i en international kontekst. 
I henhold til videreuddannelsesreformen [7] skal der be-
skrives læringsmål og evalueringsmetoder for alle syv Can-
MEDS-roller i alle specialer. Der har ikke i Danmark været 
nogen nævneværdig diskussion om samfundets ønsker/be-
hov forud for uddannelsesreformen, sådan som det var tilfæl-
det i Canada.

Forskningsspørgsmålene var:

1. Finder danske speciallæger og uddannelsessøgende læger, 
at de beskrevne kompetenceelementer er vigtige?

2. Hvad er begrebsvaliditeten (construct validity) af Can-
MEDS-rollerne udtrykt ved lægernes fortrolighed med de 
beskrevne aspekter i relation til erfarings/uddannelses-
niveau? 

3. Hvad er indholdsvaliditeten i relation til forskellige spe-
cialer?

Metode
Et anonymt spørgeskema blev sendt til alle 8.749 læger i re-
gion øst.

Spørgeskemaet
Tre kompetenceudsagn fra hver af de syv roller blev præsenteret.

Respondenterne blev bedt om at angive deres vurdering af 
vigtighed på en fempunktskala, hvor 1 = helt uvigtigt og 5 = af-
gørende vigtigt, og om at angive deres fortrolighed med den 
angivne kompetence på en lignende skala med 1 = ingen for-
trolighed og 5 = fuld fortrolighed.

Respondenterne blev bedt om at oplyse alder, kandidat-
alder og stillingstype. De uddannelsessøgende oplyste, om de 
var i turnus, introduktionsstilling, hoveduddannelsesstilling 
eller anden form for uddannelsesstilling. Speciallægerne blev 
bedt om at oplyse speciale.

Dataanalyse
Spørgeskemaets reliabilitet blev vurderet med Crohnbachs 
Alpha. Accept af vigtigheden blev defineret som mere end 
75% svar > 3,0 [8]. Beregningen af vigtighed og fortrolighed in-
den for hver rolle blev foretaget som gennemsnit af vurderin-
gerne af de tre udsagn. Tilhørsforhold til speciale blev samlet i 
fire grupper for nærmere analyse.

Laboratoriespecialer: medicinsk biokemi, mikrobiologi, kli-
nisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk neurofysiologi, im-
munologi, klinisk farmakologi, medicinsk genetik, patologisk 
anatomi og retsmedicin.

Tekniske specialer: anæstesiologi og intensiv medicin, almen 
kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, 
urologi, neurokirurgi, gynækologi, oto- rhino- laryngologi og 
oftalmologi.
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Kognitive specialer: intern medicin med alle subspecialer, 
pædiatri, dermatologi, onkologi, psykiatri, børne-  og ung-
domspsykiatri og neurologi.

Almen- og socialmedicinske specialer: almen medicin, ar-
bejdsmedicin, social-  og administrativ medicin.

Forskelle mellem grupper blev analyseret med envejs-
analysis of variance (ANOVA) og efterfølgende multiple sam-
menligninger, hvor det var relevant. Bonferronikorrektion 
blev anvendt til multiple sammenligninger, og p < 0,001 blev 
valgt som signifikansgrænse.

Resultater
I alt 3.476 (42,8%) af 8.749 recipienter svarede. Der blev ikke 
fundet forskelle mellem recipientgruppen og respondent-
gruppen med hensyn til alder, kandidatalder eller fordeling 
på uddannelsessøgende, specialllæger og andre. Responden-
terne omfattede 190 turnuslæger, 201 introlæger, 529 læger i 
hoveduddannelse og 2.152 speciallæger.

Der var 335 læger, som angav andre ansættelsestyper, og 69 
havde ikke oplyst ansættelsesform. Data fra disse 404 respon-
denter blev udeladt i den videre analyse. Der var 144 læger i 
laboratoriespecialer, 665 i tekniske specialer, 660 i kognitive 
specialer og 650 i gruppen med almen-  og socialmedicin, 
hvoraf 93% var almenmedicinere. Der var 33 speciallæger, 
som ikke oplyste speciale.

Cronbachs Alpha baseret på vurdering af vigtighed for de 
21 udsagn var 0,939, og for fortrolighed var den 0,933.

Indholdsvaliditet (content validity)
Den samlede vurdering af vigtighed for alle 21 udsagn var 4,2 
(standarddeviation (SD): 0,6). Der var ikke signifikante for-

skelle mellem speciallæger og uddannelsessøgende (envejs-
ANOVA, p = 0,397) (Figur 1). Mere end 75% i hver gruppe 
vurderede vigtigheden til at være over 3,0, median 4,25 (nedre 
kvartil 3,9). Der var forskel på vurderingen af vigtighed af de 
enkelte roller. For eksempel vurderedes kommunikatorrollen, 
gennemsnit 4,5 (SD: 0,7), signifikant højere end nogen anden 
rolle, og sundhedsfremmerrollen, gennemsnit 4,0 (SD: 0,8) og 
samarbejderrollen, gennemsnit 4,1 (SD: 0,7), vurderedes lavest 
(one sample t- test, p < 0,001).

Begrebsvaliditet (construct validity)
Vurderinger af fortrolighed var generelt lavere end vurde-
ringer af vigtighed. Vurderingen af fortrolighed viste signifi-
kant stigning med stigende uddannelsestrin (envejs-ANOVA, 
p < 0,001) (Figur 1).

Inden for hver af de syv roller var der signifikante forskelle 
i bedømmelsen af fortrolighed mellem grupperne af uddan-
nelsessøgende og speciallægerne (envejs-ANOVA, p < 0,001). 
Fortrolighed med rollerne som medicinsk ekspert, samarbej-
der og leder steg jævnt fra turnus til speciallæge, mens de 
øvrige roller viste tendens til stagnation under den tidlige del 
af uddannelsen og stigning i den senere del af forløbet. De 
største stigninger i fortrolighed fra turnus til speciallæge var 
for medicinsk ekspert (1,5), leder (1,3) og samarbejder (1,1). 
Kommunikator-  og akademikerrollerne fik relativt høje vur-
deringer hos turnuslægerne 3,5 (SD: 0,7) og 3,2 (SD: 0,9), og 
der var kun en svag stigning til specialistniveauet (0,6 for 
begge).

Validitet i relation til specialegrupperne
De fire specialegrupper udviste signifikante forskelle i vur-
dering af vigtighed af rollerne (envejs-ANOVA, p < 0,001) 
(Figur 2). Profilerne for laboratorium og tekniske specialer er 
ret ens og karakteriseret ved lav vurdering af sundhedsfrem-
merrollen. Almen-  og socialmedicin adskiller sig ved at have 
en høj vurdering af kommunikatorrollen og lave vurderinger 
af de andre roller.

Inden for de kognitive specialer var der signifikant højere 
vurdering af fortrolighed generelt. Inden for alle syv roller var 
der signifikante forskelle mellem specialegrupperne (envejs-
ANOVA, p < 0,001) (Figur 2). I laboratoriespecialerne angav 
man signifikant lavere fortrolighed for kommunikator-  og 
sundhedsfremmerrollerne, end de andre grupper gjorde. I de 
tekniske specialer vurderede man fortrolighed med sund-
hedsfremmerrollen lavt.

Diskussion
Undersøgelsen beskriver CanMEDS-rollernes validitet i en 
international sammenhæng på baggrund af en spørgeskema-
undersøgelse foretaget blandt 8.749 danske læger. Svarpro-
centen var 42,8, og der var ikke betydende forskelle på svar-
populationen og dem, som havde modtaget spørgeskemaet. 
Den relativt beskedne svarprocent gør dog, at konklusionerne 

Figur 1. Vurderinger af væsentlige aspekter af CanMEDS-rollerne fra tre grupper 
af uddannelsessøgende læger og speciallæger. Øverste linje: samlet vigtighed, 
nederste linje: samlet fortrolighed. Data er error bars (95% konfidensinterval).
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er behæftet med nogen usikkerhed. Vi finder imidlertid, at 
det generelle billede, som tegnes af denne undersøgelses data, 
er troværdigt.

Danske læger finder de beskrevne aspekter af kompeten-
cebeskrivelserne fra CanMEDS-konceptet vigtige, gennem-
snit 4,2 (SD: 0,6), hvilket støtter CanMEDS-rollernes ind-
holdsvaliditet i en anden national kontekst. Den gradvise stig-
ning i fortrolighed igennem uddannelsessystemet støtter 
CanMEDS-konceptets begrebsvaliditet.

Flere af de valgte udsagn, særligt fra akademikerrollen, 
vedrørte vedligeholdelse af viden. Fortrolighed med denne 
rolle vurderedes relativt højt af de yngste læger med en ten-
dens til mindre stigning fra hoveduddannelsesniveau til spe-
ciallægeniveau. Dette understreger vigtigheden af efterud-
dannelsesaktiviteter, særligt for dem, som er undervisere og 
rollemodeller for yngre læger [4].

Den høje vurdering af kommunikatorrollen kan afspejle 
den aktuelle opmærksomhed på lægens kommunikative fær-
digheder. Der er indført kommunikationstræning i grundud-
dannelsen, hvilket antagelig er baggrunden for den høje vurde-
ring af fortrolighed blandt turnuslægerne, gennemsnit 3,5 (SD: 
0,7), og introduktionslægerne, gennemsnit 3,6 (SD: 0,7). Det er 
imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at selvvurderet 
fortrolighed ikke er det samme som faktisk kompetence [9].

Sundhedsfremmerrollen vurderes lavt. Det kan hænge 
sammen med uklarhed om denne rolles indhold. Verma et al 
påviste, at canadiske undervisere og uddannelsessøgende 

havde en manglende forståelse af konceptet, og at sundheds-
fremme oftest relaterede til individniveau og mindre til sam-
fundsniveau [10].

Almenmedicinere vurderer rollerne som medicinsk eks-
pert, samarbejder, leder og akademiker signifikant lavere end 
lægerne i de hospitalsbaserede specialer. En mulig forklaring 
er, at CanMEDS-rollerne er udarbejdet af Royal College of 
Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC) og således ikke 
er rettet mod almenmedicinere, som i Canada er organiseret i 
en anden forening. Almenmedicinerne i Canada var således 
ikke med i de forberedende arbejder. Det forekommer sand-
synligt, at ledelse og samarbejde er mere nærværende for 
hospitalslæger end for almenmedicinere, og ligeledes er aka-
demikerrollen nok mere fremtrædende på hospitalerne, sær-
ligt på universitetshospitalerne. I en tidligere undersøgelse har 
vi fundet, at specialister på universitetshospitaler vurderer 
vigtigheden af disse aspekter højere end specialister på andre 
hospitaler [3].

Konklusion
Resultaterne af undersøgelsen viser rimelig validitet af Can-
MEDS-rollerne i en international kontekst, og at det canadi-
ske koncept bør tilpasses både nationale og specialerelaterede 
forhold.
SummaryCharlotte V. Ringsted, Torben Lindskov Hansen, Deborah Davis & Albert Scherpbier:Are some of the challenging aspects of CanMEDS roles valid in a non-Canadian setting? Secondary publicationUgeskr Læger 2007;169:xxx-xxxA questionnaire survey among 8,749 Danish physicians about how the CanMEDS roles apply in an international context. Response rate 42.8% (3,476). The mean rating of importance of competence was 4.2 (SD 0.6). Ratings of confidence increased from interns to specialists. Differences between specialty groups’ evaluation of im-portance and confidence were evident. This study provides an outline of the validity of the CanMEDS roles in a non- Canadian setting. More research in how these aspects of competence are best taught across countries and specialties is needed.

Korrespondance: Torben Lindskov Hansen, Bækkeskovvej 38, DK-2700 Brønshøj. 
E-mail: torben.hansen@fh.hosp.dk

Figur 2. Specialekarakteristika i vurdering af vigtig-
hed af visse aspekter af kompetence (skala 1-5) i 
rela tion til CanMEDS-rollerne: medicinsk ekspert 
(ME), kommunikator (KOM), sundhedsfremmer (SF), 
samarbejder (SAM), leder (LED), akademiker(AKA) 
og professionel (PRO). Vurdering er præsenteret som 
error bars (95% konfidensinterval). Total middelvur-
dering af vigtighed (4,2) er markeret som reference-
linje.
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Resume
Der findes ikke nationale danske retningslinjer for behandling af 
diabetisk ketoacidose (DKA) hos voksne. For at kortlægge behand-
lingsrutiner for DKA i Danmark sendte vi et spørgeskema til samt-
lige medicinske afdelinger med behandlingsansvar for DKA. Der 
blev opnået svar fra 59 afdelinger (88%). Der kunne påvises be-
tydelig variation i de anvendte rutiner, både hvad angår organise-
ring, behandling og monitorering. I mange tilfælde var der ringe 
evidens for de valgte rutiner. Der foreslås udarbejdelse af natio-
nale retningslinjer for behandling af DKA.

Diabetisk ketoacidose (DKA) er en behandlingskrævende, 
akut komplikation i forbindelse med diabetes, der fører til 
indlæggelse på medicinske afdelinger i Danmark. I 2001 udar-
bejdede American Diabetes Association (ADA) retningslinjer 
for behandling af DKA. Disse retningslinjer er opdateret i 
2004 [1]. Der foreligger ikke tilsvarende danske eller fælles-
europæiske retningslinjer for behandling af DKA hos voksne. 

Formålet med dette studie er at kortlægge rutiner for orga-
nisering og behandling af DKA hos voksne (> 15 år) på medi-

cinske afdelinger i Danmark og relatere denne praksis til den 
foreliggende evidens.

Materiale og metoder
Et spørgeskema blev i november 2003 udsendt til samtlige me-
dicinske afdelinger i Danmark med formodet behandlingsan-
svar for DKA (n = 71). Spørgeskemaet omfattede spørgsmål om 
organisering af behandling, behandlingsrutiner og erindret fo-
rekomst af en række udvalgte komplikationer i forbindelse med 
DKA i de forudgående fem år. Afdelingen blev også opfordret 
til at fremsende kopi af instruks, evt. som eneste besvarelse.

I alt modtog vi et svar fra 59 afdelinger (88%) i form af 
besvaret spørgeskema og instruks (n = 42), spørgeskema alene 
(n = 14) eller kopi af instruks alene (n = 3). På fire afdelinger 
havde man ikke længere akut modtagefunktion, og de blev 
ikke inkluderet i studiet. Spørgeskemaet var i 80% af tilfældene 
besvaret af en overlæge.

Typiske væskeindgifter i løbet af de første otte timer blev 
estimeret ud fra de lavest angivne infusionshastigheder i in-
struksen og under antagelse af plasma-kalium 4,5-5 mmol/l.

Gruppesammenligninger er foretaget med χ2- test. 

Resultater
På 19 afdelinger (32%) blev alle patienter med DKA rutine-
mæssigt behandlet på intensiv terapiafsnit (ITA). Denne prak-
sis er mere almindelig på centralsygehuse og firedelte syge-
huse end på H:S/universitetssygehuse (43% vs. 9%, p < 0,05).


