
   
 

 

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicin 
 

Hoveduddannelsen 
 
 

Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region 
Midtjylland 

 
og 

 
Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune 

 
Videreuddannelsesregion Nord 

2009 



1. samfundsmedicinske afdeling:  Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed,  Region Midtjylland 
  
2. samfundsmedicinske afdeling: Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune 
                
Fokuseret ophold: Embedslægeinstitutionen 
                                    
 
Afdelingsbeskrivelse for Klinisk Socialmedicin 
Introduktions til afdelingen 
Arbejdstilrettelæggelse 
Møde og konferencestruktur - undervisning 
Vejledning  
Supervision 
Arbejdsområder -  
Relevante links: www.sst.dk -  www.videreuddannelsen-nord.dk  
 
 
Afdelingsbeskrivelse for Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune 
Introduktions til afdelingen 
Arbejdstilrettelæggelse 
Møde og konferencestruktur - undervisning 
Vejledning  
Supervision 
Arbejdsområder -  
Relevante links: www.sst.dk -  www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I det følgende er angivet med ’X’-markeringer i højre side af skemaet i hvilken afdeling en given kompetence skal tilegnes. ’K’ 
angiver klinisk ansættelse og ’F’ fokuseret ophold, ’TK’ angiver teoretisk kursus 
 

 Mål  i hoveduddannelse i samfundsmedicin  

Medicinsk ekspert – Generelle samfundsmedicinske kompetencer 1.samfunds 
med. afd. 

2. samfunds 
med afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Offentlig forvaltning 
 

Kunne varetage sagsbehandling på 
baggrund af principper for offentlig 
forvaltning  

Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder 
 x 

Afgørelser og 
indstillinger 
 
 

Kunne træffe afgørelser, rådgive i og 
lave indstillinger i enkeltsager i 
overensstemmelse med lovgivning og 
administrativ praksis på et givet område 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 

 x 

Lægefaglig indsigt 
 

Kunne anvende lægefaglig indsigt i en 
samfundsmedicinsk sammenhæng 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder x  
Lægefaglig 
information 
 

Kunne uddrage de væsentligste 
aspekter af lægefaglige informationer 
og kunne anvende disse i 
sagsbehandlingen 

Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder  
 x  

Organisering af 
kliniske afd. 

Kunne inddrage erfaring om 
organisering af kliniske afdelinger eller 
almen praksis i det 
samfundsmedicinske arbejde 

Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder 

x  

Klinisk sprogbrug  Kunne inddrage erfaringer med 
sprogbrug og paradigmer for kliniske 
journaler i det samfundsmedicinske 
arbejde 

Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder. 

x  

Politiske prioriteringer 
 

Kunne varetage sagsbehandling, som 
kræver viden om politiske prioriteringer 
og programmer for sundhedsområdet 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samtale med vejleder 
 x 



Sundhedsfaglig 
analyse 
 

Kunne beskrive, analysere og vurdere 
sundhedsfaglige problemstillinger på 
lokalt, regionalt eller nationalt niveau 

Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback x  

Udarbejde notater 
 

Kunne udarbejde notater eller 
besvarelser til interne eller eksterne 
samarbejdspartnere 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
x  

Rådgive og vejlede Kunne rådgive og vejlede om 
samfundsmedicinske spørgsmål i 
forhold til interne og eksterne 
samarbejdspartnere 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 

x  

Planlægge indsats 
 

Kunne planlægge en indsats vedrørende 
sundhedsforhold i en samfundsmæssig 
sammenhæng over for grupper eller 
individer 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 

x  

Evaluere indsats 
 

Kunne evaluere en given 
samfundsmedicinsk indsats 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder x  
Kvalitetsudvik-ling og 
patientsikkerhed 
 

Kunne redegøre for generelle 
principper, begreber, opgaver og 
anvendelsesområder for 
kvalitetsudvikling og 
patientsikkerhedsarbejde   

Arbejde med relevante opgaver   
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback  

F-embedslægerne 

Journalisering 
 

Kunne redegøre for principper i 
journalisering  

Arbejde med relevante opgaver 
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback x  

Sundhedslov 
 
 

Kunne redegøre for indholdet i 
Sundhedsloven og andre centrale 
samfundsmedicinsk relevante lovtekster  

Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Godkendelse af kursus 
Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback 

Sundhedsøkonomi Kunne redegøre for og anvende enkle 
sundhedsøkonomiske analyser 

Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante opgaver 
Struktureret fremlæggelse 

Godkendelse af kursus  
Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback 

MTV Kunne redegøre for metoder og teori fra 
medicinsk teknologivurdering (MTV) 

Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante opgaver 
Struktureret fremlæggelse 

Godkendelse af kursus 
Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback 

Planlægning af 
sundhedsvæsen 

Kunne redegøre for struktur, 
organisering, funktion, planlægning og 
styring af det danske sundhedsvæsen 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

TK 



inkl. specialeplanlægning 

Finansiering af 
sundhedsvæsen 

Kunne redegøre for forskellige 
principper i og betydning af 
finansiering af sundhedssystemer inkl. 
DRG-systemet 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

Interessenter i 
sundhedsvæsen 

Kunne redegøre for væsentlige 
interessenter i det danske 
sundhedsvæsen  

Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

Betingelser for 
folkesundhed 

Kunne redegøre for samfundsmæssige 
og kulturelle betingelser for 
befolkningens sundhed og sygelighed 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

Udviklingslande  Kunne redegøre for folkesundhed i 
udviklingslande 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

Immigration Kunne redegøre for immigrationens 
betydning for folkesundheden i 
Danmark, inkl. flygtninge og 
indvandreres særlige sundhedsmæssige 
udfordringer 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

Smitsomme 
sygdomme 

Kunne redegøre for principper for 
bekæmpelse af smitsomme sygdomme 
samt for forebyggelse af 
smitteudbredning ved tilfælde af 
smitsomme sygdomme 

Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

Miljømedicin  Kunne redegøre for væsentlige 
miljømedicinske forhold 

Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

Beredskab  Kunne redegøre for lovgrundlag og 
fagligt/teoretisk grundlag for 
beredskabsplanlægning 

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 
 

Misbrug 
 

Kunne redegøre for misbrugstilstandes 
ætiologi, epidemiologi og forløb samt 
relevante akutte og opfølgende 
behandlingstilbud 

Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

 

Medicinsk ekspert – Administrativ medicin 1.samfunds 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 



Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Beslutningsop-læg 
 

Kunne udarbejde et beslutningsoplæg 
til politisk eller administrativt forum i 
relevant sprog og form 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
 x 

Kommissorier 
 

Kunne medvirke til udformning af 
kommissorier eller opgavebeskrivelser 
for udvalg, råd og lignende 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
 x 

Planlægning Kunne redegøre for og anvende 
udvalgte administrative arbejdsmetoder 
(fx planlægningsopgaver eller 
projektimplementering) 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 

F-embedslægerne 

 
 

3. Medicinsk ekspert – Socialmedicin 1.samfunds. 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Socialmedicinsk 
journal 

Kunne optage en socialmedicinsk 
journal (inkl. journal optaget i børne- 
og ungeafdeling eller misbrugscenter) 

Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder  
x  

Sundheds- og 
sygdomsbegreb 

Kunne redegøre for det 
socialmedicinske sundheds- og 
sygdomsbegreb 

Arbejde med relevante opgaver 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale med vejleder 
 x  

Arbejdsmetoder Kunne redegøre for og anvende 
udvalgte socialmedicinske 
arbejdsmetoder (inkl. samtalemetoder, 
ressourceprofiler og handlingsplaner) 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
 x  

 
 
 
 

Medicinsk ekspert – Kliniske kompetencer knyttet til den kliniske ansættelse 1.samfunds 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 



Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Akutte tilstande Selvstændigt kunne modtage, 
diagnosticere, iværksætte initial 
behandling ved behov og foretage 
relevant henvisning eller tilkalde 
fornøden bistand ved akutte 
behandlingskrævende tilstande på den 
kliniske afdeling/almen praksis  

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback 

Udredning og 
diagnose 

Selvstændigt kunne modtage patienter, 
fremkomme med diagnoseforslag og 
initiere relevant udredning af patienter 
indlagt med de almindeligst 
forekommende sygdomme på den 
kliniske afdeling/almen praksis 

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback 

Behandling Selvstændigt kunne påbegynde 
behandling, monitorere effekten af 
behandling og foretage adækvat 
justering af behandling af patienter 
indlagt med de almindeligst 
forekommende sygdomme på den 
kliniske afdeling/almen praksis  

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback 

Kroniske sygdomme Selvstændigt følge patienter med 
længerevarende sygdomsforløb i 
ambulatorium/almen praksis til 
efterkontrol og få rutine i stillingtagen 
til målet med behandling 

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback 

K 

Rehabilitering 
 

Kunne rådgive om og vurdere behovet 
for rehabilitering ved kroniske 
sygdomme, herunder vurdere prognose 
for patientens fremtidige 
arbejdsformåen 

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback 

x  

 
 
 
 
 



Forebygger og sundhedsfremmer 1.samfunds 
med. afd 

2. samfunds 
med. afd 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Identificere forhold Kunne identificere forhold af betydning 
for folkesundheden 

Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x  

Reagere på forhold Kunne reagere på forhold af betydning 
for folkesundheden eller 
enkeltpersoners sundhed, hvor 
rådgivning, oplysning ellers særlige 
tiltag er påkrævet 

Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  

x  

Vurdere risikofaktor Kunne vurdere en given risikofaktors 
betydning for sundhed og sydom på 
gruppe- eller individniveau 

Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   x 

Risikostyring  Kunne redegøre for principper for 
risikostyring 

Arbejde med relevante opgaver  
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback F-embedslægerne 

Styrke ressourcer Kunne rådgive enkeltpersoner eller 
grupper af personer omkring udnyttelse 
af egne ressourcer med henblik på at 
fremme sundhed  

Arbejde med relevante opgaver 
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   x 

 
 
 

Kommunikator 1.samfunds 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Formidlings 
indsats  

Kunne planlægge og gennemføre en 
formidlingsindsats  

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x  

Professionel samtale Kunne etablere og gennemføre en 
relevant og professionel samtale med 
enkeltpersoner  

Arbejde med relevante opgaver  
   

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x  

Formidle 
risikovurdering  

Kunne formidle resultatet af en konkret 
vurdering af risiko til individer eller 
grupper  

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  F-embedslægerne 



 

Samarbejder 1.samfunds 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Vælge samar- 
bejdspartnere 

Kunne vurdere og prioritere valg af 
samarbejdspartnere i forhold til den 
aktuelle opgave  

Arbejde med relevante opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x 

Tværfagligt 
samarbejde 

Kunne varetage samarbejde i mindre og 
større grupper med deltagelse af 
samarbejdspartnere med forskellig 
faglig baggrund og interesse samt 
forskellige samarbejdsrelationer 

Arbejde med relevante opgaver  
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback 

 x 

Aktiv deltager i 
samarbejde 

Kunne indgå som aktiv deltager i 
lægefagligt og tværfagligt samarbejde 
omkring daglige opgaver i afdelingen  

Arbejde med relevante opgaver  
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   x 

Samspil ml. sektorer Kunne deltage med samfundsmedicinsk 
viden i samspillet mellem forskellige 
sektorer fx. mellem primær og 
sekundær sundhedstjeneste, 
socialforvaltning, institutioner mv. 

Arbejde med relevante opgaver  
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  

 x 

 
 
 
 
 

Leder og administrator 1.samfunds. 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Leder af team Kunne varetage funktionen som leder af 
team eller arbejdsgruppe 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   x 

Motivere andre Kunne motivere og engagere 
samarbejdspartnere  

Arbejde med relevante opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   x 



Ændre arbejdsgange Kunne gennemføre ændringer i interne 
arbejdsgange inden for rammerne af 
gældende lovgivning  

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback x  

Projektledelse  Kunne redegøre for principperne i 
organisationsteori vedr. projektledelse 
og projektstyring  

Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 
TK 

Budget  Kunne opstille et budget for 
gennemførelse af en afgrænset opgave 
eller et projekt  

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation 

Struktureret samtale med vejleder 
  x 

 
 
 

Akademiker 
1.samfunds. 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Samfunds 
medicinsk analyse 

Kunne analysere en aktuel 
samfundsmedicinsk problemstilling 
systematisk og kritisk, således at 
væsentlige aspekter afdækkes 

Arbejde med relevante opgaver 
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 

Struktureret samtale med vejleder 
Godkendelse af 
forskningstræningsmodul  

Litteratur 
søgning 

Kunne gennemføre en systematisk 
eftersporing i forskningslitteraturen til 
at belyse den valgte problemstilling  

Arbejde med relevante opgaver  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale med vejleder  
Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 

Forskningsmetoder Kunne redegøre for udvalgte 
samfundsmedicinsk relevante 
kvalitative eller kvantitative 
forskningsmetoder, herunder 
anvendelse af spørgeskema 

Arbejde med relevante opgaver  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale med vejleder  
Godkendelse af 
forskningstræningsmodul  
 

Vurdering af 
videnskab 

Kunne vurdere et videnskabeligt studies 
resultater kritisk, herunder vurdere 
undersøgelsesdesign, 
dataindsamlingsprocedure, 
analysemetoder, bias, validitet og 
anvendelighed 

Arbejde med relevante opgaver  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale med vejleder  
Godkendelse af 
forskningstræningsmodul  

Forskningsformidling Kunne skriftligt og mundtligt formidle Arbejde med relevante opgaver  Struktureret samtale med vejleder  

TK 



samfundsmedicinsk forskning  Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 
Teoretisk undervisning  

Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 

Videnskabsetik Kunne vurdere videnskabsetiske 
problemstillinger, herunder fx behovet 
for godkendelse af projekt samt have 
kendskab til det videnskabstiske 
komité-system  

Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 

Struktureret samtale med vejleder  
Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 

Epidemiologi  Kunne redegøre for de væsentligste 
statistiske og epidemiologiske begreber 
samt anvendelsen af disse  

Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 

Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 
Struktureret samtale med vejleder 

Registre 
 

Kunne redegøre for indhold i og 
anvendelse af registre af betydning for 
det samfundsmedicinske arbejde  

Teoretisk undervisning 
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave  

Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 
Struktureret samtale med vejleder 

Screening  Kunne vurdere nytten af screening på 
baggrund af oplysninger om 
sensitivitet, specificitet og prædiktiv 
værdi  

Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selvstændig 
opgave 

Godkendelse af 
forskningstræningsmodul 
Struktureret samtale med vejleder 

Facilitere læring Kunne facilitere læring, herunder 
hjælpe andre til at identificere 
uddannelses- og udviklingsbehov samt 
vejlede/give konstruktiv feedback  

Arbejde med relevante opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback  x 

Undervise 
 

Kunne forberede, gennemføre og 
evaluere undervisning under 
hensyntagen til mål med 
undervisningen, målgruppens behov og 
forudsætninger samt rammerne for 
undervisningen  

Arbejde med relevante opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback   

x  

 
 

Professionel 
1.samfunds. 
med. afd. 

2. samfunds 
med. afd. 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrategier Attestering Attestering 

Prioritere arbejdet Kunne prioritere egen arbejdsindsats og 
prioritere mellem forskellige 

Refleksion over praksis Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x 



arbejdsfunktioner 

Balancere roller Kunne handle i balance mellem 
personlige og faglige roller og 
personligt ansvar 

Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x 

Balancere hensyn Kunne håndtere balancen mellem 
hensynet til den enkelte og til 
samfundet, lovgivningen, det politiske 
og administrative system 

Refleksion over praksis   Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  x 

Motivere til ændringer Kunne redegøre for og anvende 
samfundsmedicinsk evidens til at 
motivere til ændringer hos 
beslutningstagere eller i befolkningen 
(fx gennem medier, beslutningsoplæg 
m.v.) 

Arbejde med relevante opgaver 
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback  

 x 

 
 


