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Det valgfrie 5. semester
På kandidatuddannelsen i medicin
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Fremtid, frihed 
og fordybelse

Det handler om mennesker. Om at fremme sundhed, livskvalitet, vækst og 
velstand med udgangspunkt i borgernes behov.

Medicinuddannelsen åbner døre til spændende og krævende job, og der er stor 
efterspørgsel efter dygtige cand.med.er fra både det offentlige sundhedsvæsen, 
private virksomheder og medicinalindustrien.

Landets ældste og største medicinuddannelse giver nu de studerende en unik 
mulighed for at udvikle sig mod deres kommende arbejdsliv med fokus på 
specialisering, internationalt udsyn, forskning og innovation.

Fremover bliver de studerende tilbudt et helt nyt semester – Det valgfrie 5. 
semester. Med stort udbud af kurser, fleksibilitet og frihed får de mulighed for 
at afprøve en potentiel karrierevej. 
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4De 3 perspektiver

”Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal være et epicenter 
for moderne medicinske uddannelser.

Som læger og forskere skal vores kandidater arbejde for at frem-
me sundhed og livskvalitet, og udtænke nye løsninger til et 
sundhedssystem på højeste internationale niveau.

Vores studerende får nu 3 perspektiver - retninger - til at fordybe 
sig og afprøve mulige karrierespor. Det modner og kvalificerer 
det karrierevalg, som de snart skal træffe. 

I løbet af studiet lærer de at kunne mestre moderne behand-
lingsformer, ny teknologi og at varetage patienter og pårørende 
med empati.

Jeg glæder mig til fortsat at følge, hvordan vores kommende kan-
didater går deres lægegerning i møde med stor faglig ekspertise 
og evne til at udvise omsorg.”

- Ulla Wewer, dekan for
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

De 3 perspektiver
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8Forskerperspektivet

”Jeg er særligt glad for valgfriheden på 5. semester, hvor 
vi får mulighed for at fordybe os. 

Hvis vi vil prøve kræfter med forskning, får vi en fremra-
gende mulighed. 

Ønsker vi at afsøge et kommende speciale, får vi mulighed 
for at fungere på introlæge-niveau med mere dybdegående 
patientforløb. Perspektivet åbner desuden for at tænke i 
innovative sundhedsløsninger. 

Vi kan også prøve kræfter med et spændende klinikophold 
i udlandet.

Det største problem ved 5. semester er, at jeg ikke selv ved, 
hvad jeg vil vælge!”

- Andrea Maier, næstformand i Studienævnet. 

Forskerperspektivet

1
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Afprøv tilværelsen som forsker

Den sundhedsvidenskabelige forskning er afgørende for udviklingen af diagnostik, 
behandlingsformer og nye lægemidler, der skal tackle fremtidens sygdomme i 
Danmark og i resten af verden. 

Forskningen på SUND er på højeste internationale niveau, og de studerendes 
undervisning bygger på et tæt samspil med forskerne i klinikken. 
 
Med det nye forskerperspektiv får de studerende en særlig mulighed for at 
fordybe sig i den sundhedsvidenskabelige forskning og en hverdag som forsker. 
 
I løbet af semestret bliver de studerende knyttet til en aktiv forskningsgruppe, 
hvor de får hands-on erfaring med forskernes dagligdag og et grundigt indblik i 
folkesundhedsvidenskab, big data, moderne grundforskning eller klinisk forskning 
med patienter på hospitalerne.
 
Forskningsopholdet strækker sig over 16 intense uger, og semestret giver samtidig 
plads til at skrive et gennemarbejdet speciale. 
  
I starten af forløbet skal de studerende desuden tage kursus i klinisk beslut-
ningslære, der giver dem kompetencer til at træffe vanskelige beslutninger og 
reflektere professionelt over deres egen rolle som forsker og kliniker.

Forskerperspektivet1
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Klinisk beslutningslære

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger

Træf kvalificerede beslutninger i en aktiv hverdag

Som læge og forsker træffer man dagligt valg, der får stor betydning for pa-
tienter og deres pårørendes liv. Nogle beslutninger har også samfundsmæssige 
konsekvenser.

Derfor skal medicinstuderende lære at forholde sig kritisk og reflekterende til 
deres beslutninger.

Kurset Klinisk beslutningslære forbereder de studerende til at arbejde i et sund-
hedsvæsen i forandring og ruster dem til at træffe fagligt korrekte og gennem-
tænkte valg.   

Kurset giver de studerende et solidt indblik i det metodemæssige, videnskabste-
oretiske og videnskabsetiske grundlag for evidensbaseret medicin.

Modulerne behandler principielle, aktuelle, fremtidige og samfundsrelevante 
problemstillinger. Et af modulerne handler eksempelvis om brugen af antibiotika 
og finder sted sammen med dyrlægestuderende.
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”Med den nye ambitiøse studieordning retter medicinstu-
diet sig endnu mere mod samfundet.

Gennem et omfattende samarbejde med regionerne og 
udenlandske universitetshospitaler, kan de studerende nu 
samarbejde med og blive inspireret af højtspecialiserede 
ildsjæle fra kliniske miljøer. 

Det smidiggør overgangen til arbejdslivet og bidrager 
samtidig positivt til det akademiske niveau i klinikken.

Med det nye 5. semester hæver vi barren for medicinstu-
diets formål, og det vil mærkbart rykke de studerendes 
udvikling.” 

- Jørgen Kurtzhals, studieleder, 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Specialistperspektivet

Specialistperspektivet2
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Få dit lægefaglige speciale 
under huden
Specialistperspektivet inviterer de studerende til en livslang gerning og karriere 
som speciallæge. 

Det nye 5. semester udvider muligheden for at gå på opdagelse i et speciale og 
tage ejerskab over sit karrierevalg.

SUND har indgået et tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Region 
Sjælland og kan nu tilbyde 30 skræddersyede kurser, der både giver en stærk 
teoretisk ballast, praktisk forberedelse og inspiration til det kommende arbejdsliv.

De studerende, der vælger specialistperspektivet, skal skrive et kortfattet kandi-
datspeciale, som de kan kombinere med et specialefokuseret kursus. Det giver 
mere plads til fordybelse.

Specialistperspektivet byder også på faget Klinisk beslutningslære og en bred 
pallette af valgfag. 

Læs mere om klinisk beslutningslære på side 11 og om valgfag på side 30.

Læs mere om de specialefokuserede kurser på de følgende sider og på 
sund.ku.dk/studieordninger

Specialistperspektivet2



De specialefokuserede kurser på 5. semester tilbyder de studerende stor valgfrihed 
i et omfattende udvalg af kurser.

Kurserne er tilrettelagt, så de studerende får en bred indføring i lægegerningen, 
herunder et grundigt kendskab til god patientkommunikation og en solid 
introduktion til dagligdagen som færdig læge.  

Perspektivets kurser tilbyder traditionel introduktion til et lægeligt speciale, 
tværgående patientforløb, oplæring i specialiserede undersøgelsesmetoder, særlige 
patientkategorier og meget mere. 

Se eksempler på specialefokuserede kurser på de næste sider. Alle de øvrige 
kurser er grundigt beskrevet i kursuskataloget på sund.ku.dk/studieordninger

Dette kursus er en introduktion til det oftalmologiske speciale. Den studerende 
deltager i afdelingens intro-kurser på lige fod med introduktionslægerne og bliver 
undervist i praktisk oftalmologisk undersøgelsesteknik. Den studerende vil få 
arbejdsopgaver i klinikken på linje med introduktionslæger. Ved kursets afslutning 
er den studerende klar til at fungere på en øjenafdeling. 

I dette forløb bliver den studerende oplært i gastrointestinal endoskopi.
Den grundige teoretiske undervisning bliver kombineret med hands-on opgaver, 
i starten ved hjælp af simulator og efterfølgende får de praktisk erfaring med 
endoskopi af patienter under supervision. Efter kurset kan den studerende fun-
gere som teamleder og tage ansvar for og koordinere det tværfaglige samarbejde 
på en endoskopistue.

15

Specialefokuserede kurser

Specialiserede undersøgelsesmetoder, eksemplificeret med kur-
sus i gastroenterologi og hepatologi: gastrointestinal endoskopi

Den klassiske introduktion til et lægeligt speciale: Øjensygdom-
me som eksempel

Se samlet oversigt over kurser på side 19.
Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger



16Specialefokuserede kurser

Specialefokuserede  
kurser

”De specialefokuserede kurser er vokset frem i dedikere-
de uddannelsesmiljøer i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland. 

De forbereder de studerende til hurtigt og effektivt at 
kunne løfte opgaverne i sundhedssektoren.

Kurserne er et flot eksempel på det unikke samarbejde 
mellem Københavns Universitet og regionerne.”

- Preben Cramon, sundhedsfaglig chef,
overlæge, Region Sjælland.
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Dette tværgående kursus introducerer de studerende til thyreoideasygdomme set 
fra både et medicinsk, kirurgisk, histopatologisk og billeddiagnostisk/fysiologisk 
perspektiv. Den studerende får gennem kurset stort kendskab til de kliniske 
rutiner og aktuelle videnskabelige problemstillinger på området. Den studerende 
får ikke kun en dyb forståelse af klinik, diagnostik og behandling, men også et 
indblik i komplekse patientforløb og det omfattende tværfaglige arbejde. 

 
Geriatrien rækker dybt ind i andre lægelige specialer i takt med, at befolkningen 
bliver ældre. Kurset omfatter almindelige medicinske sygdomme og sygdoms-
komplekser, der især forekommer hos ældre, eksempelvis polyfarmaci, fald og 
balanceproblemer, demens, inkontinens og malnutrition. Den studerende får 
øvelse i kommunikation med patienter og pårørende og erfaring med tværfagligt 
teamarbejde. 

 
Ultralydsscanning bliver i stigende grad udbredt blandt klinikere. Dette kursus 
giver en systematisk oplæring i radiologi med fokus på ultralydsscanning, som de 
studerende kan bygge videre på i deres senere lægeliv. De bliver oplært i scanning 
på normalpersoner og kommer under supervision til selv at scanne patienter, 
som henvises til radiologisk afdeling. 

18Specialefokuserede kurser

Eksempel på diagnostiske fag: Ultralydsscanning 

Eksempel på patientforløb på tværs af specialer:   
Thyreoidasygdomme

Eksempel på særlige patientkategorier: Geriatri

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger



19

De specialefokuserede kurser

Specialefokuserede kurser 
inden for intern medicin

Specialefokuserede kurser 
inden for hæmatologi og 
onkologi

Specialefokuserede kurser i 
kirurgi

Specialefokuserede kurser i 
psykiatri og neurologi

Specialefokuserede kurser 
inden for ’sansefagene’

Specialefokuserede kurser i 
parakliniske fag

Øvrige specialefokuserede 
kurser 

Tværgående specialefokuse-
rede kurser

• Endokrinologi
• Gastroenterologi og hepatologi
• Gastroenterologi og hepatologi: 

gastrointestinal endoskopi
• Gastroenterologi og hepatologi: 

inflammatorisk tarmsygdom
• Kardiologi
• Lungesygdomme
• Infektionsmedicin
• Reumatologi
• Geriatri

• Hæmatologi 
• Klinisk onkologi

• Psykotiske lidelser i  
skizofrenispektret

• Affektive lidelser
• Sexologi
• Børne- og ungdomspsykiatri
• Apopleksi

• Oftalmologi
• Medicinsk retina
• Oto-rhino-laryngologi

• Gynækologi og obstetrik
• Almen medicin

• Neuro-imaging
• Ultralydsscanning
• Klinisk fysiologi og  

nuklearmedicin

• Patalogisk anatomi, cytologi og 
kirurgi: Kolorektalcancer 

• Thyreoidasygdomme

• Karkirurgi
• Ortopædkirurgi 
• Rekonstruktiv plastikkirurgi
• Urologi

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger



20Specialistperspektivet – med innovation

”Jeg er sikker på, at fremtidens læger får en endnu skarpere, 
kreativ og problemløsende adfærd.

Medicinuddannelsen og det nye 5. semester ruster dem til at 
håndtere en kompleks og omskiftelig sundhedssektor med 
forskellige patienttyper, ny teknologi og sundhedsdata.” 

-Trine Winterø, prodekan 
for innovation og samfundsrelationer

Specialistperspektivet  
– med innovation
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22Specialistperspektivet – med innovation

København er på vej til at blive et internationalt centrum for sundhedsinnovation, 
hvor alle med talent, engagement og ambitioner kan gøre en forskel.

Universiteterne spiller en central rolle, når det gælder innovation og værdiskabelse. 
På medicinuddannelsen kan studerende samarbejde med forskere, undervisere, 
erhverv, kommuner og regioner om at forstå borgernes fremtidige behov og 
finde de gode løsninger.

Specialistperspektivet med fokus på innovation ruster de studerende til at tænke 
i intelligente løsninger og skabe nybrud, der kan føre til bedre diagnostik og be-
handling, større patientsikkerhed, digitale løsninger og udvikling af ny teknologi.  

Innovationsperspektivet bygger på samme kurser som specialistperspektivet, blot 
kombineret med faget Health-Z-up i stedet for traditionelt kandidatspeciale og 
klinisk beslutningslære.

I løbet af semestret samarbejder de studerende med innovationsspecialister og 
virksomheder, der ønsker nye løsninger på sundhedsudfordringer. 
 
Sidst i forløbet skal de studerende pitche deres løsninger til et event med sam-
arbejdspartnere og mulige brugere af de nye produkter. 

Når semestret er slut, får de studerende mulighed for at arbejde videre med deres 
løsning under kyndig vejledning fra SUND Innovation Hub.

Idé – handling – innovation

Læs mere om de specialefokuserede kurser fra side 14 og på
sund.ku.dk/studieordninger
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Health-Z-up er et tilbud til kommende læger, der drømmer om at udvikle nye 
innovative løsninger og planlægge strategier for etablering og markedsføring af 
en virksomhed. 

I løbet af semestret indgår den studerende i et tværdisciplinært team, der gennem 
tre faser fokuserer på identifikation, innovation og implementering. 

Undervejs lærer de studerende om de mange faldgruber, som både virksomheder 
og forskere falder i, når de vil opfinde nye løsninger. 

De lærer om forskellige innovationsformer, og undervisningen bygger på kon-
krete og velbeskrevne cases. Det skal ruste dem til at identificere udfordringer 
og løsninger med meningsfuldhed og samfundsmæssig værdi. 

De studerende får også indblik i, hvordan ydelser prissættes i sundhedssektoren, 
hvordan man beskytter sine produkter, og hvilke standarder et produkt skal have 
for at leve op til krav om data- og patientsikkerhed.

Health-Z-up
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Internationalt perspektiv

”Sygdom og dårligt helbred rammer ikke kun skævt i 
Danmark, men også på internationalt plan.

Danske læger er med til at gøre en forskel – både i ver-
dens brændpunkter og i lav- og middelindkomstlande. 
De redder liv og bidrager til bedre rammer i lokale sund-
hedssystemer. 

FN har fremlagt 17 ”sustainable development goals”, der 
skal skærpe indsatsen, og med det nye 5. semester forbe-
reder vi de studerende på at løfte opgaven.”

- Birgitte Gantriis, uddannelseskoordinator, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab

Internationalt perspektiv3
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Danske lægers internationale engagement fremmer sundhedstilstanden mange 
steder i verden til gavn for patienter og den globale sundhed. 

Arbejdet som udsendt læge byder på en spændende og alsidig hverdag med 
faglige og personlige udfordringer.  

På 5. semester kan de studerende arbejde som læge i udlandet og få erfaring med 
nye sygdomme og patienttyper i en anderledes kulturel og faglig virkelighed.

Semestret tilbyder tre internationale spor, hvor de studerende kan anlægge et 
internationalt udsyn med fokus på sundhedssystemer i enten det tropiske Afrika, 
Østeuropa eller ophold i et selvvalgt område i verden.

De studerende kan vælge at fokusere på global sundhed i et østeuropæisk land 
som Polen…

...eller de kan få praktisk erfaring med international sundhed og sundhedsfremme 
i et udviklingsland som Tanzania i det tropiske Afrika.

Forud for rejserne skal de studerende gennemgå et sommerkursus i Danmark, 
der ruster dem til deres udrejse.

Endelig kan de tage på klinikophold ved et udenlandsk universitetshospital ved 
selv at arrangere eller ved at bruge en eksisterende samarbejdsaftale. 

At rejse ud 

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger

Internationalt perspektiv3
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Med det nye, valgfrie 5. semester bliver muligheden for at engagere sig i inter-
national sundhed nu integreret i selve studiet. 

På dette perspektiv får de kandidatstuderende mulighed for at fokusere på de 
sundhedsproblemer, der rammer udviklings- og lavindkomstlande. 

Sommerkurset forbereder de studerende på et længere klinisk ophold ved et 
hospital i det nordøstlige Tanzania. Her følger og deltager de i arbejdet på en 
børneafdeling, en medicinsk afdeling eller en obstetrisk afdeling.

På deres ophold i det tropiske Afrika får de studerende erfaring med sundheds-
fremme og klinisk arbejde på et hospital i et udviklingsland, hvor budgetterne er 
begrænsede. De får desuden et grundigt indblik i de sygdomme, som patienter 
i et udviklingsland rammes af.

Før afrejsen følger de studerende et 3 ugers sommerkursus i international sundhed 
og tropemedicin med deltagelse af 120 læger, sygeplejersker og medicinstuderende 
fra Europa og andre kontinenter i København.

International sundhed

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger
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På dette perspektiv stifter de medicinstuderende bekendtskab med udfordringer 
i den globale folkesundhed. 

Udlandsopholdet foregår i Krakow i Polen, hvor den studerende får en ene-
stående chance for at fordybe sig i et tidligere østlands overgang til et vestligt 
sundhedssystem.

Forud for udrejsen deltager de studerende i et internationalt sommerkursus, 
hvor de analyserer og diskuterer de største udfordringer for den nuværende og 
fremtidige folkesundhed.
  
Herefter gennemgår de studerende et fem ugers forløb i Danmark, hvor de 
undervises sammen med sundhedsuddannede professionelle fra eksempelvis 
Mexico, Brasilien og Vietnam.

Efter forberedelsen i Danmark rejser de studerende til en sundhedsinstitution i 
Polen, hvor de bliver trænet i at observere, sammenligne og diskutere forhold, 
der relaterer sig til epidemiologi, medicinsk sociologi og sundhedssystemer.

Et ophold i universitetsbyen Krakow byder både på enestående lærings- og 
forskningsmuligheder og en oplevelse i et internationalt studiemiljø i en hi-
storisk kulturby.

Global sundhed

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger

Internationalt perspektiv3
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Klinik i udlandet er for de medicinstuderende, der ønsker en international 
vinkel på deres studie.

På perspektivet får de maksimal frihed til selv at arrangere et ophold på et eller 
flere udenlandske universitetshospitaler.

De studerende har også mulighed for at benytte en af fakultetets eksisterende 
samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden. 

Under opholdet i udlandet opnår de studerende erfaring med klinisk læring i 
et andet hospitalsmiljø end det danske. Det øger de studerendes kliniske viden, 
færdigheder og kompetencer.

Mødet med klinisk arbejde i en anden tradition tvinger de studerende til at 
reflektere over deres praksis, og det giver dem en langt større bevidsthed om 
rollen som læge. De tilegner sig også stærke kulturelle kompetencer, som har 
stor værdi ved arbejdet i det danske sundhedsvæsen.

Hvis opholdet strækker sig over et helt semester, er der mulighed for at skrive 
kandidatspecialet i udlandet.

Klinik i udlandet

Læs mere på sund.ku.dk/studieordninger



30Valgfag og sommerkurser

Valgfag og  
sommerkurser
5. semester giver mulighed for at supplere forskerperspektivet og specialistper-
spektivet med en række valgfag.   

• Basal og klinisk sexologi
• Commercialisation of Biomedical Innovations
• Gerontologi
• Etiske dilemmaer indenfor medicin  

– Lægens rolle belyst gennem litteratur og film

De studerende kan også deltage i internationale sommerkurser i København 
henover sommeren.

• International surgical summer course 1: 
Introduction to surgery with hands-on simulation training

• International surgical summer course 2: Introduction to surgery with 
simulated team-training and clinical experiences

• International Summer School in Internal Medicine, Course 1 + 2

Valgfag, herunder sommerkurser kan både vælges under  
specialistperspektiv og forskerperspektiv.

 Læs mere i studieordning og på sund.ku.dk/studieordninger





Læs om det nye valgfrie 
5. semester på sund.ku.dk/studieordninger


