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1. Indledning 
Uddannelsesprogrammet beskriver et godkendt hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin i Vide-
reuddannelsesregion Nord. Uddannelsesprogrammet beskriver det samlede forløb, de enkelte ud-
dannelsessteder og desuden konkretiseres for hvert uddannelsessted kompetenceopnåelse i forhold 
til kompetencerne i specialets målbeskrivelse.  
 
Hensigten med uddannelsesprogrammet er, at give den uddannelsessøgende læge og de to uddan-
nelsesansvarlige overlæger et overblik over det samlede uddannelsesforløb, uddannelsesstederne, 
arbejdsindhold og konkretisering af kompetencer på de to samfundsmedicinske uddannelsessteder.  
Uddannelsesprogrammet angiver for hver enkelt kompetence, om den opnås i første eller sidste 
samfundsmedicinske ansættelse eller via klinisk ansættelse. 
 
Uddannelsesprogrammet angiver for hvert mål lærings- og evalueringsmetoder, hvilket uddannel-
sessted, der har det primære ansvar for at evaluere kompetenceopnåelse samt beskriver evaluering 
og vejledning i den lægelige videreuddannelse og øvrige relevante oplysninger. 
Sidst i uddannelsesprogrammet findes en skematisk oversigt over kompetencekravene samt en kon-
kretisering af, hvorledes de enkelte kompetencer kan opnås på de enkelte uddannelsessteder. Som 
det fremgår af skemaet skal visse af kompetencekravene opfyldes gennem kurser (specialespecifik-
ke kurser, LAS II og III, forskningstræningsmodul) eller via fokuserede ophold.  
 
 
1.1. Specialet 
Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem samfundsfor-
hold og befolkningens sundhedstilstand. I speciallægeuddannelsen kombineres lægefaglig viden og 
klinisk erfaring med viden og færdigheder inden for folkesundhed (public health), forvaltning og 
forskning.  
De samfundsmedicinske områder omfatter: 

• Levevilkår og sundhed 
• Miljø og sundhed 
• Psykosociale forhold, livsstil og sundhed 
• Sundheds- og socialvæsenets struktur, organisation og funktion 
• Lovgivning, der regulerer sundhedsforhold og visse sociale forhold 
• Økonomiske relationer samt prioritering i sundhedssektoren 
• Samfundsmedicinske forskningsmetoder 
• Kvalitetssikring, -styring og patientsikkerhed 

Der er to hovedretninger inden for Samfundsmedicin: socialmedicin og administrativ medicin. I 
socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske problemstil-
linger hos den enkelte patient. I den administrative medicin arbejdes oftest på gruppeniveau med 
udvalgte grupper af befolkningen eller på samfundsniveau. Den samfundsmedicinske speciallæge 
kan arbejde på alle tre niveauer med løsning af opgaver vedrørende overvågning, opretholdelse og 
forbedring af befolkningens sundhedstilstand. 
En speciallæge i Samfundsmedicin anvender viden og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde 
sammen med viden og færdigheder fra jura, samfundsvidenskab, sociologi samt sociologisk og epi-
demiologisk metode. Derfor indeholder den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse både teo-
retisk og praktisk indlæring og træning fra uddannelse på kliniske sygehusafdelinger og fra uddan-
nelse uden for den kliniske sygehusverden. 
 
Speciallæger i Samfundsmedicin arbejder i både offentlige og private institutioner og organisatio-
ner. 
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Som eksempler på ansættelsessteder og arbejdsopgaver kan nævnes:  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionerne (fx miljømedicin, overvågning af smitsom-

me sygdomme, sundhedsplanlægning, forebyggelse og tilsyn med sundhedsfagligt persona-
le) 

• Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge, København (fx sundhedsplanlægning, kvalitetsudvik-
ling, medicinalstatistik, medicinsk teknologivurdering, forebyggelse, patientsikkerhed, tilsyn 
med sundhedspersonale og sundhedsfaglige uddannelser) 

• Regionale forvaltninger og sygehusledelser (fx sundheds- og sygehusplanlægning, kvalitets-
udvikling, patientsikkerhed, medicinsk teknologivurdering og forebyggelse) 

• Socialmedicinske afdelinger i regioner og kommuner (forvaltningsmedicinsk og klinisk ar-
bejde især inden for sygedagpenge-, aktiverings-, revaliderings- og pensionsområdet) 

• Kommunale forvaltninger (beskæftigelses- børn og unge,  social- og sundhedsområdet) 
• Misbrugsområdet 
• Sektorforskningsinstitutioner som Statens Serum Institut, Institut for Sundhedsvæsen (DSI), 

Statens Institut for Folkesundhed (forskning og udredning) 
• Internationale organisationer og organisationer med internationale relationer som WHO, 

DANIDA og NGO’er. 
 

Samfundsmedicinere er organiseret i det tværfaglige videnskabelige selskab Dansk Selskab for Fol-
kesundhed (DSFF). Alle speciallæger i Samfundsmedicin, som er medlemmer af DSFF er automa-
tisk medlem af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab - DASAMS. Desuden optages efter ønske andre 
læger (herunder uddannelsessøgende læger), som har interesse for det samfundsmedicinske ar-
bejdsområde. Det er en forudsætning for optagelse i DASAMS, at man er medlem af DSFF. DSFF 
havde pr. 01.01.09 i alt 711 medlemmer heraf 260 lægelige medlemmer. Oplysninger om DSFF og 
DASAMS findes på hjemmesiden www.dsff.dk , hvor der bl.a. er dagsordner og referater fra besty-
relsesmøder og generalforsamlinger, orientering om aktiviteter herunder de årlige Folkesundheds-
dage, stillinger og relevante links. Som medlem af DSFF modtager man automatisk i forbindelse 
med opdatering af hjemmesiden et nyhedsbrev pr. mail.  
Yngre samfundsmedicinske speciallæger samt læger under uddannelse i Samfundsmedicin, der til-
lige er medlemmer af DSFF, kan optages i Foreningen af Yngre Samfundsmedicinere (FYSAM). 
FYSAMs formål er at varetage de yngre samfundsmedicineres interesser. 
  
1.2 Uddannelsen 
Efter godkendt introduktionsforløb eller ved dokumenteret forventning om godkendelse af introduk-
tionsuddannelse inden evt. påbegyndelse af hoveduddannelsesforløb kan uddannelsessøgende ansø-
ge om hoveduddannelse. 
Hoveduddannelsen omfatter et samlet uddannelsesforløb på 48 måneder, der samlet sikrer, at mål-
beskrivelsens kompetencer opfyldes. Kompetencerne erhverves ved klinisk og samfundsmedicinsk 
uddannelse.  
Den kliniske uddannelse består af 18 måneders ansættelse på kliniske sygehusafdelinger eller i al-
men praksis.  
Den samfundsmedicinske uddannelse består af 30 måneders ansættelser på samfundsmedicinske 
institutioner. De enkelte ansættelser bør være af mindst 6 måneders varighed. Mindst to ansættelser 
skal indgå, hver af mindst 12 måneders varighed. Såfremt de samfundsmedicinske ansættelser ude-
lukkende finder sted i administrative ansættelser, skal den uddannelsessøgende på 14 dages fokuse-
ret ophold i en socialmedicinsk afdeling, børn og unge-funktion, misbrugscenter eller lignende. I 
hoveduddannelsen indgår generelle og specialespecifikke kurser samt forskningstræning. 
Kvalifikationskrav til ansættelse i hoveduddannelsen er Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
samt godkendt introduktionsuddannelse. Ansøgere til hoveduddannelsen vil derudover blive bedømt 
på en række supplerende kriterier (se den faglige profil for samfundsmedicin: 
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 http://www.laegeuddannelsen.dk/data/images/faglige%20profiler/faglig%20profil%20-
%20samfundsmedicin%20-%20010908.pdf ved et regionalt ansættelsesudvalg. 
 
Det er muligt at søge meritoverførsel for dele af hoveduddannelsesforløbet, hvorved hoveduddan-
nelsesforløbets varighed kan afkortes. 
 
Efter godkendt hoveduddannelsesforløb kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om anerkendelse som 
speciallæge i Samfundsmedicin.  
 
1.3. Teoretiske kurser og forskningstræning 
I speciallægeuddannelsen indgår et obligatorisk teoretisk uddannelsesprogram bestående af de gene-
relle kurser, de specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul (§ 10 i Sundhedsstyrelsens 
bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af speciallæger). 
Forskningstræningen vil fortrinsvist blive placeret i den samfundsmedicinske del af hoveduddannel-
sesforløbet, mens det øvrige kursusforløb vil kunne forløbe over hele uddannelsesforløbet. 

Generelle kurser: 
De generelle kurser er ens for alle uddannelsessøgende læger. I introduktionsuddannelsen gennem-
føres et kursus i pædagogik/vejledning samt et kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS 
I). I hoveduddannelsen gennemføres yderligere to kurser i ledelse, administration og samarbejde 
(LAS II og III).  
Som uddannelseslæge i samfundsmedicin er LAS-kurserne vigtige kurser, da de understøtter den 
uddannelsessøgende læges muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompe-
tencer inden for områderne ledelse, administration og samarbejde, som er meget vigtige områder at 
have kendskab til som samfundsmediciner. 
Kurserne giver således deltagerne:  

• En grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel 
decentralt som centralt niveau 

• Et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lo-
kalt som nationalt plan 

• Et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelsæt m.v., der er af betydning for det danske 
sundhedsvæsens funktion 

• Et kendskab til forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger i det danske sund-
hedsvæsen 

• En basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdig-
heder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige 
og organisatoriske problemstillinger. 

De generelle kurser skal gennemføres i videreuddannelsesregion NORD. 
Sundhedsstyrelsen udbyder og afholder LAS III.  
Den uddannelsessøgende læge har selv ansvaret for at tilmelde sig kurserne – se Videreud-
dannelsessekretariaternes hjemmesider. 
Det anbefales at man melder sig til LAS II straks i 1. samfundsmedicinske ansættelse. 

Specialespecifikke kurser 
De specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen har en varighed på seks uger (30 dage á syv ti-
mer). Ansvarlig herfor er hovedkursusleder fra Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Orientering om 
tidspunkt for kurser udsendes i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelsesforløb. 
Kursusforløbet afholdes aktuelt sammen med arbejdsmedicinerne. Emnerne for kursus kan ses i 
målbeskrivelsen.  
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Forskningstræning 
Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af hoveduddannelsen, hvis man ikke forinden 
ansættelse i hoveduddannelsesforløb har gennemført og fået godkendt ph.d.-forløb.  
Forskningstræningen tjener til dokumentation af, at lægen kan forholde sig til sin daglige praksis på 
evidensbaseret grundlag. Omfatter to ugers kursusforløb samt et mindre selvstændigt projekt.  
Der er af Sundhedsstyrelsen afsat 20 arbejdsdage til forskningstræningen fordelt på teoretisk under-
visning, selvstændigt arbejde med et mindre projekt, vejledning og evaluering. Den uddannelsessø-
gende læge skal have en vejleder på forskningstræningsmodulet, som især skal vejlede med henblik 
på projektet. Vejlederen honoreres for vejledningen. Udgifter til kursus er dækket af regionen. Der 
udbetales endvidere 2500 kr. til hver afdeling til dækning af afledte udgifter til transport, IT-
program eller lignende. 
Forskningstræningsmodulet skal være påbegyndt senest to år efter ansættelsens start og afsluttet 
senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Som udgangspunkt skal den teoretiske 
kursusvirksomhed afvikles inden for en periode på 12 måneder som led i første samfundsmedicin-
ske ansættelse. Der skal altid indgås en individuel aftale om gennemførelse af forskningstrænings-
modulet med en udpeget forskningsvejleder (se Videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider for 
nærmere vejledning). 
Der er særlige formularer der skal underskrives af vejleder, uddannelsessøgende læge og 
PKL i forbindelse med forskningstræningsopgaven. 
 
2. Uddannelsesforløbet 
Dette hoveduddannelsesforløb er sammensat således: 
 
Lægelig Uddannelse, RM 
18 mdr. 

Første kliniske ansæt-
telse 12 mdr. 

Anden kli-
niske ansæt-
telse 6 mdr. 

Klinisk Socialmedi-
cin, RM  
12 mdr. 

 
Enhver samfundsmedicinsk ansættelse starter med en introduktionsperiode for den uddannelsessø-
gende læge. I introduktionsperioden vil lægen blive introduceret til de forskellige arbejdsområder i 
afdelingen/institutionen. Uddannelseslægen vil i introduktionsperioden blive gjort bekendt med de 
væsentligste arbejdsområder. Der sker desuden introduktion til sekretariatets funktion, til journalise-
ring og IT. Efter introduktionen vil uddannelseslægen i lighed med de fastansatte læger og øvrige 
ansatte deltage i de forskellige arbejdsopgaver. Opgaverne vil blive tildelt under hensyn til behov 
for oplæring, og opgavevaretagelsen vil i starten forgå under supervision.  
 
Alle læger i uddannelsesstilling tildeles en hovedvejleder. Første samtale med vejleder vil blive 
afholdt i introduktionsperioden. I forbindelse med denne samtale udarbejder den uddannelsessøgen-
de og vejleder sammen en individuel uddannelsesplan, der tager højde for lægens forudgående erfa-
ringer, konkrete uddannelsesbehov og i videst muligt omfang for konkrete ønsker. Vejleder og ud-
dannelsessøgende læge er i fællesskab ansvarlige for løbende at revidere uddannelsesplanen i takt 
med lægens kompetenceudvikling, således at uddannelseslægen løbende kommer til at arbejde med 
relevante arbejdsopgaver, jf. uddannelsesprogrammet.  
 
Den uddannelsessøgende læge forventes at orientere sig i relevant lovgivning svarende til arbejds-
opgaverne og i praksis at kunne anvende indholdet af de centrale paragraffer og de hertil hørende 
vejledninger og retningslinjer. 
Derudover forventes den uddannelsessøgende at orientere sig i relevant faglitteratur 
 
Lægen har ret til og pligt til at deltage i de til uddannelsen hørende obligatoriske kurser (generelle 
og specialespecifikke). Herudover, vil uddannelseslægen have mulighed for at deltage i relevante 
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kurser og konferencer under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelse på uddannelsesstedet. Desuden 
deltager uddannelseslægen i lokale sags- og institutions- / afdelingsmøder samt arbejdsgrupper, på 
linie med øvrigt personale.  
Den uddannelsessøgende læge skal endvidere fremlægge et relevant samfundsmedicinsk emne 
f.eks. på et institutions- / afdelingsmøde eller i andet relevant mødeforum. 
 
Der kan efter behov (afhænger af uddannelseslægens forudgående erfaringer og kombinationen af 
de samfundsmedicinske uddannelsessteder, der indgår i forløbet) planlægges fokuserede ophold af 
1-4 ugers varighed med henblik på opfyldelse af kompetencer, som ikke kan opnås på hverken før-
ste eller andet hoveduddannelsessted. Det kan fx dreje sig om ophold på en socialmedicinsk afde-
ling, embedslægeinstitution, Sundhedsstyrelsen, Lægelig Uddannelse, et misbrugscenter eller en 
børn- og ungeafdeling afhængig af, hvorledes den uddannelsessøgendes hoveduddannelse er sam-
mensat. Forud for det fokuserede ophold skal der ske en afgrænsning af præcis, hvilke kompetencer 
der skal erhverves, og hvor lang tid det er nødvendigt, at opholdet skal vare. 
 
Kliniske ansættelser 
Der indgår 18 måneders klinisk ansættelse i forløbet, i dette forløb fordelt med hhv. 12 og 6 mdr. på 
to forskellige afdelinger. 
Hver stilling skal ad hoc godkendes forud (brug blanketten til ansøgning om ad hoc godkendelse 
ved orlov etc. på www.videreuddannelsen-nord.dk under blanketter). Uddannelseslægen skal sikre, 
at afdelingen attesterer opnåelse af alle de kompetencer, der er planlagt opnået under klinisk ansæt-
telse. Ansøgning om ad hoc godkendelse skal sendes til Videreuddannelsessekretaritatet forud for 
start af ansættelsen. Hvis der er tale om en ansættelse, som ikke tidligere er godkendt (spørg i Vide-
reuddannelsessekretariatet) skal den fagligt godkendes af specialets PKL. 
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2.1. Præsentation af uddannelsessteder 
 
Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
 
Introduktion til afdelingen: 
Lægelig Uddannelse er en del af Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og udgør således en del 
af Sundhedsstaben, dvs. den regionale forvaltning af sundhedsområdet. Lægelig Uddannelse har 
opgaver for såvel sygehusområdet og almen praksis som for Psykiatrien. 
Lægelig Uddannelse rummer desuden sekretariatet for den lægelige videreuddannelse i videreud-
dannelsesregion Nord, dvs. for både Region Nordjylland og Region Midtjylland. 
Kontoret ledes af en kontorchef (samfundsmedicinsk speciallæge) og har herudover en afdelingslæ-
gestilling (p.t. ubesat) og en uddannelsesstilling (kan være enten introduktions- eller hoveduddan-
nelsesstilling). Den samfundsmedicinske uddannelsesstilling indgår som en del af sagsbehandler-
gruppen med i alt 7 AC fuldmægtige. Herudover har kontoret et sekretariat med 4 kontoruddannede, 
1 kontorelev og 1 ufaglært kontormedhjælp/piccoline. Bemandingen kan variere afhængigt af 
igangværende projekter. 
 
Arbejdsområder: 
Ifølge Region Midtjyllands organisationsplan har kontoret 5 hovedarbejdsområder: 

- Kapacitets- og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse. Planlægning af special-
lægeuddannelse i Region Midtjylland og Region Nordjylland 

o Dette indebærer at sikre, at der for alle lægelige specialer sker en løbende udvikling af 
specialets uddannelsesforløb, at der er planlagt et antal forløb i overensstemmelse 
med Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse, og 
at forløbene godkendes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

o Det indebærer endvidere, at der løbende sker tilpasning af de enkelte lægers forløb ef-
ter aftale med lægerne og deres ansættelsessteder inden for rammerne af bekendtgø-
relser, vejledninger m.v. for området 

- Administration af ansættelse for læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb 
o Dette indebærer, at sikre, at et passende antal forløb bringes i opslag, at det rette 

grundlag (vejledninger m.v.) for ansøgning er til stede, at ansøgninger gennemgås 
for formelle kvalifikationer og forelægges ansættelsesudvalg til prioritering og ud-
vælgelse, samt at der sker indstilling af de prioriterede læger til de enkelte forløb  

- Opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og i praksis 
o Dette indebærer, at kvaliteten af den lægelige videreuddannelse inden for de specialer, 

som den enkelte sagsbehandler har ansvaret for, følges løbende herunder via Sund-
hedsstyrelsens inspektorrapporter og via de yngre lægers evaluering af uddannelses-
stederne på Evaluer.dk 

o Det indebærer endvidere opfølgning og tilbud om hjælp til afdelinger, hvor kvaliteten 
af uddannelsen ikke er i orden 

- Rådgivning omkring rekruttering, anvendelse af og personaleudvikling for regionens læger 
(herunder efteruddannelse) 

o Dette indebærer forelæggelse for regionerne af status for mangel på læger generelt og 
inden for specifikke områder, udarbejdelse af forslag til afhjælpning heraf og generel 
opfølgning på efterspørgsel af lægelig arbejdskraft. 

o Dette kan også indebære konkret projektstøtte til målrettede efteruddannelsesinitiati-
ver, der støtter op om politiske mål for udvikling af sundhedsvæsenet eller afhjælper 
dokumenterede kvalitetsbrist i sundhedsvæsenets funktioner 

- Rådgivning om og indgåelse af aftaler omkring medicinstuderende på regionens hospitaler 
og i praksis 
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o Dette indebærer løbende dialog med Aarhus Universitet og regionens sygehuse om-
kring praktikforløb for medicinstuderende og deltagelse i opfølgning på den igang-
værende reform af lægestudiet  

 
Arbejdstilrettelæggelse: 
Konkret vil uddannelseslægen som de øvrige sagsbehandlere få tildelt et antal specialer, hvor ud-
dannelseslægen har ansvaret for såvel planlægning som ansættelsesprocedure og opfølgning på per-
sonsager. Endvidere vil uddannelseslægen efter aftale få en eller flere tværgående funktioner med 
relation til lægelig videreuddannelse. 
Uddannelseslægen vil som de øvrige sagsbehandlere være tilknyttet en af sekretærerne og forventes 
at indgå i et tæt samarbejde med denne. 
De enkelte tværgående områder kan ses på videreuddannelsesregionens hjemmeside (se nedenfor). 
Der er fast mødetid fra 9 til 15 og mulighed for flekstid herudover. Dog vil der være deltagelse i en 
række møder både i Viborg og andre steder i regionen samt sjældnere andre steder i landet, der bry-
der den faste mødetid. 
 
Møde og konferencestruktur: 
Der er kontormøde ugentligt med deltagelse af alle kontorets medarbejdere. Desuden er der afde-
lingsmøde en gang månedligt med deltagelse af medarbejdere fra hele Sundhedsplanlægningsafde-
lingen. 
Det forventes, at uddannelseslægen deltager i møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse (et møde per kvartal) og i møder i Region Midtjyllands kontaktudvalg for lægelig videreud-
dannelse (et møde per kvartal) samt i SVADA (de tre regionale videreuddannelsessekretariater), 
ligesom der vil være møder planlagt ad hoc i arbejdsgrupper i de specialer, som lægen har kontak-
ten til.   
 
Undervisning, vejledning og supervision: 
En af sagsbehandlerne i kontoret vil have ansvar for introduktionsprogram for lægen. Kontorchefen 
vil være vejleder for den uddannelsessøgende læge, og der vil være aftalt vejledermøder fast en 
gang månedligt samt efter behov herudover. 
Konkret supervision på enkeltopgaver kan gives både af hovedvejleder og af de øvrige AC sagsbe-
handlere i kontoret. 
 
Relevante links: 
www.videreuddannelsen.nord.dk  
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/sundhedsplanlægning/lægelig+uddannelse  
www.rm.dk  
www.rn.dk 
 
 
 
Kliniske ansættelser 
Disse aftales nærmere, så de understøtter udviklingen i den samfundsmedicinske speciallægeuddan-
nelse bedst muligt. Aftaler udarbejdes mellem uddannelsessøgende læge og de kliniske afdelinger, 
men efter dialog med og med nødvendig hjælp fra vejleder og/eller uddannelsesansvarlig overlæge i 
første samfundsmedicinske ansættelse. 
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Klinisk Socialmedicin, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland 
 
Introduktion til afdelingen: 
Klinisk Socialmedicin er en afdeling under Center for Folkesundhed, Region Midtjylland..  
Afdelingen har to afsnit, dels et afsnit på Regionshospitalet i Herning, dels et afsnit i Regionshuset 
Århus. 
Afdelingen er aktuelt normeret til 4 overlæger, 7 afdelingslæger, 2 1. reservelægestillinger 4 uddan-
nelsesstillinger, 1 ledende psykolog, 7 psykologer, 2 socialfaglige medarbejdere, 3 sekretærer.  
Afdelingen yder et differentieret udbud af ydelser inden for det socialmedicinske speciale. 
Øvrige afdelinger i Center for Folkesundhed er MTV-medicinsk teknologivurdering, Sundheds-
fremme, Marselisborgcentret Forskning-Udvikling, Sundhedsfremme Holstebro, Sundhedscaféen 
Herning 
Økonomisk er afdelingen overvejende indtægtsfinansieret gennem kontrakter med kommunerne 
samt salg af en række enkeltydelser som f.eks. speciallægeerklæringer og psykologiske undersøgel-
ser. 
Afdelingens aktiviteter bygger på et sygdomsbegreb, med fokus på funktionsevne. Der arbejdes 
procesorienteret gennem dialog med såvel klienter som samarbejdspartnere. 
     
Arbejdsområder: 

- Lægekonsulentfunktion i flere af Region Midtjylland kommuner. Lægekonsulentfunktio-
nen udøves typisk i de kommunale jobcentre som har ansvaret for sygedagpengeopfølgning, 
revalidering, førtidspension og kontanthjælp. Desuden udøves klinisk socialmedicinsk ar-
bejde med direkte borgerkontakt i form af samtaler og undersøgelser på flere kommunale 
revalideringscentre. Det tilstræbes, at alle læger arbejder i en kommune.   

 
- Socialmedicinsk vurdering af og undersøgelse ved ansøgning om adoption, socialmedi-

cinsk vurdering ved ansøgning om abort efter 12. uge, socialmedicinsk vurdering ved an-
søgning om sterilisation.  

 
- Socialmedicinske speciallægeundersøgelser af kommunalt henviste borgere. Det drejer sig 

typiske om borgere, der skal have afklaret deres funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. 
 

- Psykologiske undersøgelser og vurderinger af kommunalt henviste borgere. Korterevaren-
de smertetacklingsforløb, supervisionsopgaver. 

 
- Specialistteamet som foretager en samlet tværfaglig, koordineret udredning af borgere med 

mere komplekse ofte uklarede helbredstilstande. I teamforløbet foretages socialmedicinsk 
undersøgelse, samtaler, psykologiske vurdering eller undersøgelser, kortere procesforløb, 
samtaler med socialrådgiver, efter behov udføres endvidere reumatologiske og psykiatriske 
speciallægeundersøgelser. 

 
Arbejdstilrettelæggelse: 
Arbejdet søges tilrettelagt så alle læger og psykologer kommer i kontakt med de kommunale for-
valtninger gennem konsulentarbejde i kommunerne, foruden involvering i vurderinger og undersø-
gelser i de to afsnit i henholdsvis Herning og Århus.   
For uddannelseslægernes vedkommende er der til hver knyttet en hovedvejleder, samt daglig kli-
nisk(e) vejleder(e). 
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Møde og konferencestruktur: 
En afgørende faktor for afdelingens og den enkeltes faglige udvikling  
Hele afdelingens personale er samlet i de to afsnit én dag om ugen. Her afvikles diverse møder, af 
såvel tværfaglig som monofaglig karakter, sparringsmøder med drøftelse af enkeltsager, supervisi-
on, vejledningsseancer, stabsmøder og faglige temamøder. 
 
Undervisning, vejledning og supervision: 
Det faglige niveau og den enkelte medarbejders kompetencer søges udviklet ved formaliseret un-
dervisning i afdelingen, intern uddannelse og oplæring, supervision, MUS-samtaler og åbenhed og 
vilje til revision af egen faglighed 
 
Klinisk Socialmedicin fungerer som uddannelsesafdeling i det samfundsmedicinske speciale. Afde-
lingen varetager størstedelen af undervisningen i den kliniske socialmedicin for lægestuderende på 
Århus Universitet og underviser på en række andre uddannelser: Desuden varetages ad hoc under-
visning af bl.a. fagpersonale på de kommunale revalideringsinstitutioner  
Afdelingen indgår også som en afdeling i Institut for Folkesundhed, Århus Universitet.  
Afdelingen bidrager til udvikling af det socialmedicinske område ved udviklings- og forskningsak-
tiviteter. Disse aktiviteter er under kraftig udbygning på afdeling for Forskning og udvikling på 
Marselisborgcenteret.  
 
Projekter tager primært udgangspunkt i afdelingens arbejdsområder.. 
 
Desuden deltager enhedens læger i ad hoc arbejdsgrupper i Region Midtjylland – f.eks. med henblik 
på udvikling nye ydelser og arbejdsområder samt i forbindelse med udarbejdelse af baggrunds-
notater til regionens direktion og regionsråd. 
 
Relevante links: 
www.folkesundhed-midt.dk  
 
  
Fokuserede ophold 
 
I anden samfundsmedicinske ansættelse planlægges fokuseret ophold i børne- og ungefunktionen, 
Århus Kommune og på misbrugsafdelingen i Århus Kommune (i alt 10 dage) mhp at dække bred-
den af socialmedicinsk arbejde, særligt kompetencerne H31 og H32. 
I første ansættelse gives mulighed for efter aftale at opnå kendskab også til andre områder af for-
valtningen, herunder i en sygehusledelse (1-2 dage) og i Kvalitetsafdelingen, Region Midtjylland 
eller tilsvarende (10 dage) mhp at dække bredden af samfundsmedicinsk arbejde i sundhedsforvalt-
ning. 
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3. Kompetenceudvikling 
En speciallæge har brug for kompetencer indenfor hver af de 7 lægeroller: 

• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 
• Samarbejder 
• Leder/administrator 

 
Kompetencerne, som skal opnås i den samfundsmedicinske uddannelse er inddelt i forhold til disse 
roller. Opdelingen er teoretisk, idet enhver lægelig arbejdsopgave indeholder elementer fra de fleste 
af de syv roller. Opdelingen kan dog tjene til en bevidstgørelse om indholdet af de enkelte kompe-
tencer. Kompetenceområder for den samfundsmedicinske hoveduddannelse er anført i målbeskri-
velsen med kompetencekrav, læringsmetoder og evalueringsmetoder.  
Sidst i nærværende dokument er kompetencekravene i hoveduddannelsen anført, lige som det frem-
går, på hvilket af uddannelsesstederne, kompetencer forventes attesteret. Det betyder ikke, at man 
ikke kan eller skal beskæftige sig med de øvrige kompetencer også i denne ansættelse, men angiver, 
hvem der har ansvaret for den endelige godkendelse af kompetencen.  
Såfremt der er kompetencer, der kan erhverves under både 1. og 2. samfundsmedicinske ansættelse, 
fremgår dette af uddannelsesprogrammet.  
 
Rækkefølgen af kompetencer som skal opnås i Lægelig Uddannelse: 
De kompetencer der læres i Lægelig Uddannelse vil især være indenfor områderne generelle sam-
fundsmedicinske kompetencer, administrativ medicin, kommunikator og samarbejder. Læringen vil 
finde sted i den rækkefølge, der er relevante opgaver, hvorfor en opdeling i hvornår læringen finder 
sted kun er tentativ.  
Imidlertid vil basale sagsbehandlings kompetencer og formidlingskompetencer indlæres først. Det 
drejer sig om H1, H8,H14,H 42, H45, H46, H47, H 48, H49, H50, H52, H53, H66, H67, H68, H69, 
H70. 
Dernæst vil kompetencer der knytter sig til samfundsmedicinske analyser, rådgivning, planlægning 
mm bringes i spil. Det drejer sig om H3, H5, H8, H9, H10, H11, H29, H30, H54, H56, H71 
 
Endelig vil den uddannelsessøgende sidst i forløbet beskæftige sig med mere politiske forhold, eva-
lueringer mm. Det drejer sig om H2, H7, H12, H13, H28. 
 
 
Rækkefølgen af kompetencer som skal opnås i Klinisk Socialmedicin 
Generelt kan det siges om de lægelige opgaver i Klinisk Socialmedicin, at der er flere forskellige 
typer af opgaver, som uddannelseslægen har mulighed for at varetage for at opfylde de enkelte 
kompetencekrav. For nogle kompetencer betyder det, at to forskellige hoveduddannelseslæger kan 
opnå de samme kompetencer ved at varetage to forskellige typer af opgaver i Klinisk Socialmedi-
cin. 
Det er også karakteristisk for de lægelige opgaver i Klinisk Socialmedicin, at læring bliver en cirku-
lær proces, hvor uddannelseslægen springer på et sted i cirklen og efterhånden får en forståelse af 
de mange elementer cirklen – og socialmedicinen - er bygget op af. Med andre ord, så foregår læ-
ring inden for det socialmedicinske fagområde ikke som en linær læringsproces, hvor det ene 
”håndgreb” er en forudsætning for, at det næste ”håndgreb” kan læres. 
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Disse forhold betyder, at det ikke giver mening detaljeret at angive i hvilken rækkefølge kompeten-
cerne erhverves. Derimod kan der angives grupper af kompetencer, som uddannelseslægen vil er-
hverve i løbet af en periode, og det kan angives, om perioden er først, midt eller sidst i ansættelsen.  
Nedenfor angives retningslinier for en sådan gruppering af kompetencerne. 
 
Kompetencer som erhverves først: 
Det drejer sig først og fremmest om kompetencer inden for rollen som generel samfunds- og soci-
almedicinsk ekspert med træning i at lave socialmedicinske vurderinger. Dernæst om kompetencer 
inden for rollen som samarbejder, idet hovedparten af socialmedicinsk arbejde bygger på tværfag-
lighed.  
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H28,H31, H33, H34, H39,H42, H46,H47, H48, H49, H50. 
 
Kompetencer som erhverves midtvejs: 
Det vil typisk være kompetencer inden for rollen ”Forebygger og sundhedsfremmer”, ”Kommuni-
kator”, ”Leder”, ”Akademiker” og ”Professionel”.  Fokus er her gradvis at få indsigt i og reagere på 
forhold af betydning for sundhed, at kunne formidle social- og samfundsmedicinsk viden, at kunne 
lede teams eller arbejdsgrupper og at forankre professionel selvledelse. 
H9,H10,H40, H41,H44,H45, H51, H52, H53, H68, H69, H70. 
 
Kompetencer som erhverves sidst: H7,H8,H11,H12,H71 
 
 
 
  
4. Læringsstrategier: 
Læringsstrategierne er beskrevet i målbeskrivelsen. For den enkelte kompetence kan der være flere 
mulige læringsstrategier. Læringsstrategier i den samfundsmedicinske hoveduddannelse er ifølge 
målbeskrivelsen: 

Læringsstrategi Definition 
Selvstændigt studie 
 
 
 

At den uddannelsessøgende i samfundsmedicin sætter sig ind i basalt lærebogs-
stof, nødvendig dokumentation, lovgivning m.m. inden for eget arbejdsfelt. Største-
delen kan findes via Intranettet. Selvstudie indgår som en del af udførelsen af det 
løbende arbejde. Læsning synliggøres ved, at den uddannelsessøgende læge fører 
optegnelse over læste artikler, lærebogsstof, intranetsider, lovgivning m.m. i sin 
portefølje. 

Arbejde med relevante opga-
ver 

Arbejdet med relevante opgaver skal tage hensyn til både uddannelsesbehovet og 
ansættelsesstedets behov. Opgaverne skal sikre en progression i kompetenceud-
viklingen. Det er en forudsætning for læring, at arbejdsopgaverne superviseres og 
evalueres i samarbejde med vejleder. 

Refleksion over praksis At den uddannelsessøgende, ud fra et gennemført sagsforløb, gør sig egne overve-
jelser over forløbet, egne kompetencer, mulighed for udvikling af kompetencer samt 
over teori, praksis, sammenhæng, lovgivning m.v., som er indgået i løsningen af 
den udførte opgave. Refleksioner kan nedfældes i uddannelsesbogen i porteføljen, 
og drøftes med vejleder. Uddannelsesbogen er private optegnelser og skal ikke 
forelægges for vejleder  

Casepræsentation Relevante sagsforløb og lignende anonymiseres og opbevares i porteføljen med 
henblik på at blive fremlagt som casepræsentationer og gennemgået under samtale 
med vejleder. Den uddannelsessøgende læge præsenterer således det gennemfør-
te sagsforløb for vejleder med støtte fra det skriftlige materiale, som er udarbejdet i 
forbindelse med forløbet. 

Struktureret fremlæggelse I tilfælde, hvor tildeling af relevante opgaver ikke er muligt for at opnå en specifik 
kompetence, men der kræves en mere indgående viden end blot selvstændigt 
studie, kan den uddannelsessøgende fremlægge et relevant emne for kolleger og 
vejleder med efterfølgende diskussion fx i forbindelse med intern konference eller 
møde  
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Teoretisk undervisning Aktiv deltagelse i obligatoriske specialespecifikke og generelle kurser inkl. teoretisk 
undervisning i forskningstræningsmodulet. 

Selvstændig opgave 
(Forskningstræningsopgave) 

Udarbejdelse af selvstændig opgave sker som led i det obligatoriske forsknings-
træningsmodul. Der kan anvendes kvantitativ eller kvalitativ, samfundsmedicinsk 
metode. Hvis opgaven er et led i forskningstræningsmodulet, evalueres den som 
led heri. Hvis den udarbejdes i arbejdsregi evalueres den af vejleder. 

 
Andre relevante læringsstrategier kan være: 
Deltagelse i møder, undervisning 
mv.  

Gennem deltagelse i møder, undervisning, kurser, kongresser, konferencer mv. lytte til og indgå 
i faglige drøftelser samt fungere som mødeleder hhv. referent og lign. 

Varetage vejledning At den uddannelsessøgende kan facilitere læring, herunder hjælpe andre til at identificere ud-
dannelses- og udviklingsbehov samt vejlede/give konstruktiv feedback.  

Varetage undervisning At den uddannelsessøgende kan forberede, gennemføre og evaluere undervisning under hensyn-
tagen til mål med undervisningen, målgruppens behov og forudsætninger samt rammerne for 
undervisningen. 

Fokuseret ophold I tilfælde, hvor tildeling af relevante opgaver ikke er muligt for at opnå en specifik kompetence, 
og der kræves en mere indgående viden end blot selvstændigt studie, kan den uddannelsessø-
gende opnå disse gennem et fokuseret ophold på anden relevant afdeling fx en socialmedicinsk 
afdeling 

 
5. Evalueringsstrategier  
Ved vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer, skal den anvendte metode til kompe-
tencevurdering kunne afgøre, om den uddannelsessøgende læge har eller ikke har erhvervet den 
pågældende kompetence. Kompetencevurdering foretages løbende i uddannelsesforløbet med hen-
blik på dokumentation, evaluering og eventuel justering af uddannelsen undervejs.  
Der henvises til målbeskrivelsen. Under evalueringsstrategi er anvendt følgende begreber: 
 

Evalueringsstrategi Definition 
Struktureret samtale med 
vejleder 

Det er en struktureret, aftalt vejledersamtale, hvor der foregår en vurdering af ar-
bejdsopgaver, casepræsentationer, fremlæggelser, feedback på observationer, 
gennemgang af porteføljen, drøftelse af refleksioner med mere.  

Struktureret feedback Observationer og vurdering af kompetencer i en given undervisningssituation (fx 
praktiske, kliniske eller ved samarbejde, kommunikation og undervisning) følges op 
ved en formaliseret tilbagemelding fra vejleder, kolleger, interne eller eksterne 
samarbejdspartnere mv. Der anvendes en struktur for denne feedback i form af 
checkliste, spørgeskema, simple kvalitative mål, enkle scoringssystemer eller lig-
nende. Struktureret feedback kan indgå enten i form af direkte mundtlig feedback 
eller i form af skriftlig feedback.  
Det er en forudsætning for feedback af praktiske eller kliniske kompetencer, at 
arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at vejleder og kolleger kan observere 
den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver. 

Godkendelse af kursus Godkendelse af teoretisk kursus forudsætter aktiv deltagelse, dvs. både tilstedevæ-
relse, relevant forberedelse og aktiv deltagelse i diskussioner, opgaveløsning mv. 
Der kan suppleres med egentlig eksamen ved afslutning af et teoretisk kursus. 
Obligatoriske kurser godkendes gennem underskrift fra kursuslederen/den kursus-
ansvarlige. 

Godkendelse af forsknings-
træningsmodul 

Det regionale forskningstræningsmodul godkendes ved godkendelse af såvel den 
teoretiske kursusdel (godkendes af kursuslederen) som den selvstændige opgave, 
der er udarbejdet som led i forskningstræningen (godkendes af vejlederen). 

Andre relevante evalueringsstrategier kan være 
Feedback fra diverse samar-
bejdspartnere 

Uformel eller formel feedback direkte til den uddannelsessøgende fra diverse samarbejdspartne-
re herunder lægekollegaer, administrativt personale, eksterne samarbejdspartnere m.fl. herunder 
personer som har modtaget vejledning eller undervisning af den uddannelsessøgende 

Kommentering af skriftligt mate-
riale  

Skriftlig og/eller mundtlig tilbagemelding fra vejleder på konkret materiale udarbejdet af den 
uddannelsessøgende. 

Godkendelse af klinisk ansættel-
se 

Strukturerede samtaler ved vejleder på ansættelsesstedet. 

Godkendelse af fokuseret ophold Strukturerede samtaler ved vejleder på stedet for det fokuserede ophold. 
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6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse   
Alle læger uddannelsesforløb tildeles en hovedvejleder. Denne er ansvarlig for en løbende dialog 
med den uddannelsessøgende læge, og har sammen med denne ansvar for, at der udarbejdes indivi-
duelle uddannelsesplaner. 
I forbindelse med den enkelte ansættelse afholdes mindst 3 samtaler med hovedvejleder (som evt. 
kan være den uddannelsesansvarlige overlæge eller uddannelseskoordinerende læge).  Ved disse 
samtaler skal uddannelsesprogram og uddannelsesstedets læringsrammer gennemgås/evalueres med 
henblik på at sikre opnåelse af de nødvendige kompetencer samt progression i den uddannelsessø-
gendes læring. Der udarbejdes/justeres en individuel uddannelsesplan i forbindelse med samtaler 
mellem uddannelsessøgende og hovedvejleder. Desuden sikres det, at der foreligger evaluering fra 
evt. fokuserede ophold. Der vil blive foretaget karrierevejledning i forbindelse med disse samtaler. 
 
Den uddannelsessøgende læge evaluerer uddannelsesstedet direkte overfor hovedvejleder og på 
www.evaluer.dk. 
Endelig gennemføres der også med års intervaller inspektorbesøg i de uddannelsesgivende afdelin-
ger, jævnfør bekendtgørelse 1257, 251007, §6, stk. 3. 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse  
Den uddannelsessøgende får ved start af ansættelsen udpeget en hovedvejleder, som sammen med 
den uddannelsessøgende løbende af holder uddannelsessamtaler. Ved disse samtaler foregår uddan-
nelsesplanlægning, -justering og evaluering. Hovedvejleder og uddannelsessøgende er i fællesskab 
ansvarlige for, at der udarbejdes en individuel uddannelsesplan senest fire uger efter ansættelse i 
uddannelsesstillingen, og at denne justeres løbende.  
Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for, at mere erfarne kolleger, samarbejdspartnere 
etc. påtager sig ansvaret for løbende oplæring og supervision i det daglige i den konkrete sagskon-
tekst. Afhængigt af uddannelsesstedets forhold kan dette formaliseres yderligere. 
 
8. Nyttig information i øvrigt: 
Relevante bestemmelser, vejledninger mv: 
Vejledning om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse VEJ nr 9587 af 
14/07/2008 
Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9847 af 26/11/2008 
Vejledning om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse VEJ nr 9588 af 14/07/2008 
Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse VEJ nr 9586 af 14/07/2008 
Kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen, Sundhedsstyrelsens vejledning, juli 2007 
 
Relevante links: 
Dansk Selskab for Folkesundhed, DSFF: www.dsff.dk 
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab- DASAMS: www.dsff.dk – under rubrikken ”Fraktioner” 
Foreningen af Yngre Samfundsmedicinere, FYSAM: DSFF www.dsff.dk - rubrikken "Fraktioner".  
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk 
Lægelig Videreuddannelse i Region Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune: www.socialaegeinstitutionen.dk 
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Kompetenceskema i hoveduddannelse i samfundsmedicin 
Skemaet bygger på målbeskrivelsen. Der er for de enkelte afdelinger foretaget en konkretisering af kompetencekravene i forhold til de opgaver, 
der arbejdes med. Forslag til lærings- og evalueringsstrategi er hentet i målbeskrivelsen, men konkretiseres og fastlægges i uddannelsesprogram-
mer for de enkelte hoveduddannelsesforløb. 
Der kan være overlap mellem, hvilke kompetencer, der kan opnås på 1. hhv. 2. samfundsmedicinske ansættelsessted. Det vil fremgå af uddannel-
sesprogrammet (skemaet nedenfor), om disse kompetencer skal opnås i 1., 2. eller i begge samfundsmedicinske ansættelser, på kursus eller som 
led i forskningstræning. Kompetencer, som hverken kan opnås på 1. eller 2. samfundsmedicinske ansættelses sted, på de kliniske afdelinger eller 
gennem de obligatoriske kurser, kan fx erhverves via fokuserede ophold. 
 
Der anvendes følgende betegnelser, som relaterer til begreberne i den elektroniske portefølje: 
Obligatorisk angiver, at kompetencen skal attesteres på det pågældende uddannelsessted (markeret med enten KS eller LU). 
Optionel angiver, at kompetencen kan attesteres enten på det ene eller på det andet samfundsmedicinske uddannelsessted (markeret KS eller LU) 
Niveaudelt angiver, at kompetencen skal attesteres på begge uddannelsessteder, men først godkendes endeligt i forhold til Sundhedsstyrelsen på 
sidste samfundsmedicinske ansættelsessted (Markeret med Både KS og LU).  
Klinisk angiver, at kompetencen attesteres som led i godkendt klinisk ansættelse  
Kursus angiver, at kompetencen attesteres efter godkendt teoretisk kursus 
Forskningstræning angiver, at kompetencen attesteres efter godkendt forskningstræning. Forskningstræning gennemføres i 1. samfundsmedicin-
ske ansættelse. 
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Medicinsk ekspert – generelle samfundsmedicinske kompetencer 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evaluerings-
strategi 

H1 Offentlig forvaltning 
Kunne varetage sagsbe-
handling på baggrund af 
principper for offentlig for-
valtning. 

 

Varetage godkendelse af individu-
elle uddannelsesforløb inden for 
rammerne af Bekendtgørelse om 
uddannelse af speciallæger, Be-
kendtgørelse om de regionale råd 
for lægers videreuddannelse samt 
eksisterende vejledninger m.v. 
Kunne vurdere og tage stilling til 
muligheden for at imødekomme 
individuelle behov og lægefaglige 
indstillinger i forhold til sundheds-
væsenets behov og de rammer, 
som er givet for arbejdet i bekendt-
gørelser, vejledninger, rådsbeslut-
ninger etc. 

Lave socialmedicinske 
vurderinger i flere sam-
menhænge. Det kan 
være på baggrund af 
a)  skriftlig dokumenta-
tion  b) samtale med 
borger  
c)  deltagelse i tværfag-
ligt møde d) kombinati-
oner af ovenstående. 
Målrette den socialme-
dicinske vurdering den 
beslutning der skal 
træffes i forhold til den 
konkrete lovgivning på 
området. 
 
Kompetencen kan 
opnås ved at : 
(1-2mdr)varetage funk-
tionen som lægekonsu-
lent i kommuner eller 
jobcentre. 
(6-12mdr.)varetage 
funktionen som social-
læge i  specialistteam.              
(3mdr.)udfærdige             
socialmedicinske un-
dersøgelser 

Både LU og KS Arbejde med relevante 
opgaver  

Struktureret samtale 
med vejleder 
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H2 Afgørelser og indstil-
linger 
Kunne træffe afgørelser, 
rådgive i og lave indstillinger 
i enkeltsager i overens-
stemmelse med lovgivning 
og administrativ praksis på 
et givet område 

 

Kunne træffe afgørelser inden for 
rammerne af uddannelsesbe-
kendtgørelser og vejledninger på 
området (klientsager) 
Kunne udarbejde indstilling i rele-
vante sager om dispensation i 
Sundhedsstyrelsen. 
Kunne udarbejde indstilling om 
ændring af forløb til Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse. 

 
I sidste del af ansættelsen kunne 
udarbejde indstilling i relevant sag 
til Regionsrådet for Region Midtjyl-
land, til Direktørforum, til nationalt 
beslutningsforum eller lignende 
efter aftale. 

Udarbejde socialmedi-
cinsk undersøgelser 
hvor konklusion målret-
tes den beslutning, der 
skal træffes i forhold til 
den konkrete lovgivning 
på området. 
Udarbejde lægeskøn  til 
den kommunale for-
valtning 
 
Gennemføre klientfor-
løb i specialistteamet 
med udarbejdelse af 
afslutningsnotat og 
afholdelse af afslut-
ningskonference. 

Både LU og KS Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H3 Lægefaglig indsigt 
Kunne anvende lægefaglig 
indsigt i en samfunds- medi-
cinsk sammenhæng. 

 

Kunne anvende indsigt i de betin-
gelser, som en læge arbejder un-
der på sygehuse og i praksis i 
vurderingen af muligheder for 
ændring af indgåede aftaler. Kun-
ne inddrage lægefaglig indsigt i 
rådgivning af den øvrige forvaltning 
i forhold til beslutninger om æn-
dring i sundhedsvæsenet. 

Anvendelse af læge-
faglig indsigt i en sam-
fundsmedicinsk sam-
menhæng sker gen-
nem varetagelse af 
arbejdsopgaver som 
ovenfor anført 

Både LU og KS Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H4 Lægefaglig information 
Kunne uddrage de væsent-
ligste aspekter af lægefagli-
ge informationer og kunne 
anvende disse i sags- be-
handlingen. 

 

Kunne tilvejebringe og vurdere den 
nødvendige formelle dokumentati-
on og supplerende lægefaglig 
beskrivelse for at kunne vurdere 
enkeltsager om ændring af forløb i 
den løbende sagsbehandling, 
herunder i dispensationssager. 

Denne kompetence 
opøves gennem vare-
tagelse af opgaver som 
ovenfor anført, særligt 
ved at varetage opga-
ven som lægekonsu-
lent på Jobcent-
re/kommuner 
F.eks sammenfatte 
nyeste viden om hel-
bredsproblemer og 
disses betydning for 
funktionsevnen i for-
hold til arbejdsmarke-
det 

KS 
Anvendes også i LU 

Arbejde med relevante 
opgaver  

Struktureret samtale 
med vejleder  
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H5 Organisering af klini-
ske afdelinger 
Kunne inddrage erfaring om 
organisering af kliniske 
afdelinger eller almen prak-
sis i det samfunds-
medicinske arbejde. 
 

Kunne anvende indsigt i sund-
hedsvæsenets funktion i vurderin-
gen af konsekvenser af ændringer i 
dimensionering, indhold eller andre 
aspekter af den lægelige videreud-
dannelse. 
Kunne formidle denne viden på en 
let forståelig måde til ikke-læger. 

Denne kompetence 
opnås gennem vareta-
gelse af opgaver som 
ovenfor anført, bl.a. ved 
at varetage opgaven 
som lægekonsulent på 
Jobcentre/kommuner. 
Eksempelvis samarbej-
de med praktiserende 
læger samt ved ind-
hentning af relevant 
lægelig dokumentation 

LU 
Anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver  

Struktureret samtale 
med vejleder 

H6 Klinisk sprogbrug 
Kunne inddrage erfaringer 
med sprogbrug og paradig-
mer for kliniske journaler i 
det samfunds- 
medicinske arbejde. 
 

Kunne inddrage erfaringer med 
klinisk sprogbrug i den løbende 
dialog med klinikere omkring vide-
reuddannelsen. 
 
Efter behov kunne bistå ikke-læger 
i forvaltningen med at formidle 
indhold og betydning af klinisk 
sprogbrug. 

Denne kompetence 
opnås ved at varetage 
opgaver som ovenfor 
anført, bl.a. ved at 
varetage opgaven som 
sociallægekonsulent på 
Jobcentre/kommuner. 
Eksempelvis skal kli-
nisk sprogbrug i læge-
skøn omformuleres til 
forståeligt almensprog 
ligesom klinisk sprog-
brug skal gøres forståe-
lig for sagsbehandlere i 
deres sagshåndtering 

KS Arbejde med relevante 
opgaver  

Struktureret samtale 
med vejleder. 

H7 Politiske prioriteringer 
Kunne varetage sagsbe-
handling, som kræver viden 
om politiske prioriteringer og 
programmer for sundheds-
området. 
 

Kunne vurdere, hvordan ændringer 
i den lægelige videreuddannelse 
harmonerer med eller er i modstrid 
med de politiske visioner for regio-
nen/regionerne. Kunne formidle 
denne problemstilling til embeds-
mænd og politikere i regionale 
forvaltninger, i Danske Regioner og 
i Sundhedsstyrelsen på en forståe-
lig og præcis måde. 

Når sociallægekonsu-
lenten medvirker i poli-
tisk prioriterede sociale 
opgaver, f.eks. indsats i 
forhold til langvarige 
sygedagpengesager, 
unge på kontanthjælp, 
indsat overfor flygtnin-
ge/indvandrere 

Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver 
 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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H8 Sundhedsfaglig analy-
se 
Kunne beskrive, analysere 
og vurdere sundhedsfaglige 
problemstillinger på lokalt, 
regionalt eller nationalt ni-
veau. 
 

Kunne fremlægge problemer med 
lægemangel, geografiske eller 
specialemæssige skævheder i 
rekruttering eller andet for em-
bedsmænd og politikere nationalt 
og regionalt. 
Kunne vurdere, hvordan ændringer 
i rammerne for den lægelige  vide-
reuddannelse vil påvirke funktionen 
af det regionale sundhedsvæsen. 

Denne kompetence 
opnås ved at varetage 
opgaver som ovenfor 
anført, bl.a. ved at 
varetage opgaven som 
lægekonsulent på Job-
centre/kommuner Gen-
nem dette arbejde 
afdækkes sundheds-
væsenets og socialvæ-
senets behandlingsmu-
ligheder og tilbud til 
borgere og problemfel-
ter afdækkes. 
 

LU 
Anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder  
Struktureret feedback 

H9 Udarbejde notater 
Kunne udarbejde notater 
eller besvarelser til interne 
eller eksterne samarbejds-
partnere. 
 

Kunne udarbejde noter (stikord) til 
direktionens deltagelse i møder 
nationalt og regionalt. 
Kunne udarbejde svar fra/til politi-
kere inden for lægelig videreud-
dannelse. 
Kunne bidrage til regionens besva-
relse af spørgsmål fra Sundheds-
styrelsen og Sundhedsministeriet 
samt Danske Regioner. 
Kunne udarbejde notater og indstil-
ling til Det Regionale Råd for Læ-
gers Videreuddannelse. 
I sidste del af ansættelsen kunne 
udarbejde sagsfremstil-
ling/dagsorden til Regionsrådet. 

Udarbejdelse af notater 
eller besvarelser  til 
interne eller externe 
samarbejdspartnere 
foregår løbende i for-
bindelse med vareta-
gelse af sagsbehand-
ling i kommuner , i 
specialistteamet eller 
ved 
amb.undersøgelser. 
 

LU 
Anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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H10 Rådgive og vejlede 
Kunne rådgive og vejlede 
om samfundsmedicinske 
spørgsmål i forhold til inter-
ne og eksterne samarbejds-
partnere. 
 

Kunne rådgive både uddannelses-
søgende læger, uddannelsesan-
svarlige og ledende overlæger, 
hospitalsledelser og HR-funktioner 
omkring muligheder for godkendel-
se af uddannelsesforløb såvel 
individuelle som generelle. 
Kunne indgå i dialog omkring rela-
terede emner som vagtstruktur, 
overenskomstforhold etc. for ud-
dannelseslæger i samarbejde med 
koncern HR 

Kompetencen opnås 
ved at varetage opga-
ver som ovenfor anført. 
Det kan være drøftelse 
af konkrete sagsforløb 
med kommunal sags-
behandler eller be-
handler i sundhedsvæ-
senet. Det kan være 
drøftelse af generelle 
forhold, f.eks. person-
kredsen der tilhører 
målgruppen for forskel-
lige ydelser i den socia-
le lovgivning 

LU 
Anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H11 Planlægge indsats 
Kunne planlægge en indsats 
vedrørende sundhedsfor-
hold i en samfundsmæssig 
sammenhæng over for 
grupper eller individer. 
 

Kunne planlægge udviklingsinitiati-
ver inden for et eller flere specialer 
efter dialog med specialet eller 
kunne fremlægge handlingsplan for 
et udviklingsområde (færdigheds-
træning, forskningstræning, kurser 
etc.). 
Kunne sikre den fornødne beskri-
velse heraf samt godkendelse i 
relevant forum. 

På individplan plan-
lægges indsats vedrø-
rende sundhedsforhold 
f.eks. ved at varetage 
klientforløb i kommu-
ner,ambulante under-
søgelser eller specia-
listteam.  
På gruppeniveau kan 
kompetencen opnås 
ved at uddannelseslæ-
gen i en  periode knyt-
tes til de læger, der 
varetager opgaver 
inden for revaliderings-
centre,bl.a ved under-
visningsopgaver på 
gruppeniveau. 

Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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H12 Evaluere indsats 
Kunne evaluere en given 
samfunds-medicinsk ind-
sats. 
 

Kunne tilrettelægge evaluering af 
et udviklingsinitiativ, vurdere kon-
sekvenser heraf og mulighed for 
videreførelse af positive evaluerin-
ger. 
Kunne følge op på evalueringer af 
uddannelsessteder, herunder følge 
op på negative inspektorrapporter 
og negative evalueringer på Evalu-
er.dk  
Kunne medvirke til forbedring af 
den generelle evalueringskultur 
omkring lægelig videreuddannelse 

Evaluering af en given 
samfundsmedicinsk 
indsats kan vedrøre 
såvel egne som andres 
indsatser. 
Kvalitetssikring af ydel-
ser i klinisk socialmedi-
cinsk afdeling kan 
f.eks. være at medvirke 
ved audit-undersøgelse 
eller medvirke 
ved gennemførelse af 
spørgeskemaundersø-
gelser til borgere som 
modtager ydelser fra 
KS eller spørgeskema-
undersøgelser til rekvi-
renter af ydelser fra KS 

LU  
anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H13 Kvalitetsudvikling og 
patientsikkerhed 
Kunne redegøre for generel-
le principper, begreber, 
opgaver og anvendelsesom-
råder for kvalitetsudvikling 
og patient-
sikkerhedsarbejde 

Se målbeskrivelsen for speciale-
specifikke kurser 
 

Se målbeskrivelsen for 
specialespecifikke 
kurser 
 

Kursus Arbejde med relevante 
opgaver   
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder  
Struktureret feedback  

H14 Journalisering 
Kunne redegøre for princip-
per i journalisering  
 

Kunne foretage relevant og til-
strækkelig journalisering i ESDH af 
det løbende arbejde. Kunne sikre 
relevant og nødvendig dokumenta-
tion i forhold til Sundhedsstyrel-
sens journalsystem for speciallæ-
geuddannelsen. 

Kendskab til og evnen 
til at redegøre for prin-
cipper for afdelingens 
journalisering herunder 
anvendelse af ESDH 
systemet til følsomme 
oplysnin-
ger(patientjournaler) 
Dette sker ved delta-
gelse i kursus samt  det 
daglige arbejde 

LU Arbejde med relevante 
opgaver 
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder  
Struktureret feedback 
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H15 Sundheds-lov 
Kunne redegøre for ind-
holdet i Sundhedsloven og 
andre centrale samfunds-
medicinsk relevante lovtek-
ster 

Se målbeskrivelse for specialespe-
cifikke kurser 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser 

Kursus Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 

Godkendelse af kursus 
Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H16 Sundheds-økonomi 
Kunne redegøre for og an-
vende enkle sundheds- 
økonomiske analyser 

Se målbeskrivelse for specialespe-
cifikke kurser 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser 

Kursus 
Anvendes i LU 

Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante 
opgaver 
Struktureret fremlæg-
gelse 

Godkendelse af kursus  
Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H17 MTV 
Kunne redegøre for metoder 
og teori fra medicinsk tekno-
logi-vurdering (MTV) 

Se målbeskrivelse for specialespe-
cifikke kurser 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser 

Kursus Teoretisk undervisning 
Arbejde med relevante 
opgaver 
Struktureret fremlæg-
gelse 

Godkendelse af kursus 
Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H18 Planlægning af sund-
hedsvæsen 
Kunne redegøre for struktur, 
organisering, funktion, plan-
lægning og styring af det 
danske sundhedsvæsen 
inkl. speciale-planlægning 

LAS-kurser 
For en læge i LU kræves desuden 
evne til at anvende en konkret 
viden omkring mødestrukturer, 
rammer for beslutninger etc. i regi-
onerne. 

LAS kurser Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H19 Finansiering af sund-
hedsvæsen 
Kunne redegøre for forskel-
lige principper i og betydning 
af finansiering af sundheds-
systemer inkl. DRG-
systemet. 

Specialespecifikt kursus 
LAS kurser 

Specialespecifikt kur-
sus 
LAS kurser 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H20 Interessenter i sund-
hedsvæsen 
Kunne redegøre for væsent-
lige interessenter i det dan-
ske sundhedsvæsen. 

Specialespecifikt kursus 
LAS kurser 
For en læge i LU kræves desuden 
evne til at vurdere interessenternes 
interesse i tiltag på området og en 
evne til at formidle og rådgive i 
overensstemmelse hermed. 

LAS kurser Kursus Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

H21 Betingelser for folke-
sundhed 
Kunne redegøre for sam-
fundsmæssige og kulturelle 
betingelser for befolknin-
gens sundhed og sygelig-
hed. 

Specialespecifikke kurser Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 
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H22 Udviklingslande  
Kunne redegøre for folke-
sundhed i udviklingslande. 

Specialespecifikt kursus 
 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H23 Immigration 
Kunne redegøre for immi-
grationens betydning for 
folkesundheden i Danmark, 
inkl. flygtninge og indvandre-
res særlige sundhedsmæs-
sige udfordringer. 

Specialespecifikt kursus 
 
For en læge i LU at kunne vurdere 
immigrationens betydning for læge-
rekruttering og lægemangel i Dan-
mark samt særlige problemstillin-
ger knyttet til integrationen af læger 
uddannet i andre lande 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H24 Smitsomme syg-
domme 
Kunne redegøre for princip-
per for bekæmpelse af smit-
somme sygdomme samt for 
forebyggelse af smitteud-
bredning ved tilfælde af 
smitsomme sygdomme. 

Specialespecifikt kursus 
 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

H25 Miljømedicin 
 Kunne redegøre for væ-
sentlige miljømedicinske 
forhold. 

Specialespecifikt kursus 
 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 

H26 Beredskab 
Kunne redegøre for lov-
grundlag og fagligt / teore-
tisk grundlag for bered-
skabsplanlægning. 

Specialespecifikt kursus 
 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H27 Misbrug 
Kunne redegøre for mis-
brugstilstandes ætiologi, 
epidemiologi og forløb samt 
relevante akutte og opføl-
gende behandlings-tilbud. 

Specialespecifikt kursus 
 

Specialespecifikt kur-
sus 
Endvidere fokuseret 
ophold i misbrugsafd. 
 
 

Kursus  Teoretisk undervisning  Godkendelse af kursus 
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Medicinsk ekspert – administrativ medicin 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H28 Beslutnings-oplæg 
Kunne udarbejde et beslut-
nings-oplæg til politisk eller 
administrativt forum i rele-
vant sprog og form. 

Udarbejde oplæg og 
indstillinger til Det Re-
gionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse 
og/eller Kontaktudval-
get samt andre fora. 
Udarbejde noter til 
direktionen.  Bidrage til 
udarbejdelse af politi-
ske indstillinger sam-
men med kontorchef 
og/eller andre dele af 
Sundhedsplanlægning. 

I forbindelse med ind-
stilling til abortsamrådet 
kunne udarbejde en 
sagsfremstilling og en 
begrundet indstilling på 
kvalificeret grundlag og 
efter gældende lovgiv-
ning til abortsamrådet 

LU 
Anvendes også i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H29 Kommissorier 
Kunne medvirke til udform-
ning af kommissorier eller 
opgave-beskrivelser for 
udvalg, råd og lignende. 

Medvirke til udarbejdel-
se af kommissorier for 
arbejdsgrupper og 
medvirke til virkeliggø-
relse af kommissorier 
via arbejdet i arbejds-
grupper med kommis-
sorium. 

 LU Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H30 Planlægning 
Kunne redegøre for og an-
vende udvalgte administrati-
ve arbejdsmetoder fx plan-
lægnings-opgaver eller 
projektimplementering. 

Omfatter arbejde i 
projektorganisationer, 
arbejdsgruppedeltagel-
se, arbejde med im-
plementering af politisk 
vedtagne programmer 
etc. 

Udvalgte adm. ar-
bejdsmetoder, som 
anvendes, kan fx være 
at udarbejde instruktio-
ner samt beskrivelser 
og revisioner af tilbud til 
Beskæftigelsesforvalt-
ningens guide på intra-
nettet. 

LU Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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Medicinsk ekspert - socialmedicin 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H31 Social- medicinsk 
journal 
Kunne optage en social-
medicinsk journal( inkl. jour-
nal optaget i børne- og un-
geafdeling eller misbrugs-
center). 

 Lave socialmedicinske 
undersøgelser som 
selvstændig ydelse og i 
forbindelse med klient-
forløb i specialisttea-
met. 
Fokuseret ophold mhp 
børn og unge samt 
misbrug 
 

KS Arbejde med relevante 
opgaver  

Struktureret samtale 
med vejleder  

H32 Børn og unge 
Kunne redegøre for børns 
og unges livsvilkår og de 
indsats-muligheder, der 
findes over for børn med 
særlige behov eller børn, 
der er truet psykisk, socialt 
eller somatisk. 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser. 

 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser. 
Endvidere fokuseret 
ophold mhp børn og 
unge samt misbrug 
 

Kursus Arbejde med relevante 
opgaver 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale 
med vejleder 

H33 Sundheds- og syg-
doms-begreb 

 
Kunne redegøre for det 
socialmedicinske sundheds- 
og sygdomsbegreb. 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser. 
 

Arbejde med de soci-
almedicinske opgaver i 
Afdelingen for Klinisk 
Socialmedicin samt 
deltage i formelle mø-
der og undervisning. 

KS og Kursus Arbejde med relevante 
opgaver 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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H34 Arbejds-metoder 
Kunne redegøre for og an-
vende udvalgte social- me-
dicinske arbejdsmetoder 
inkl. samtale- meto-
de,ressourceprofiler og 
handlingsplaner. 

Se målbeskrivelse for 
specialespecifikke 
kurser. 
 

Indenfor 1-6mdr. 
Arbejde med de soci-
almedicinske opgaver i 
Afdelingen for Klinisk 
Socialmedicin og der-
igennem stifte be-
kendtskab med og selv 
kunne anvende social-
medicinske arbejdsme-
toder, bl.a. opstille 
socialmedicinsk vurde-
ring/prognose i enkelt-
sager og gennemføre 
samtaleforløb med 
borger om håndtering 
af helbredsmæssige 
problemer. 

KS og Kursus  Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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Medicinsk ekspert – kliniske kompetencer knyttet til den kliniske ansættelse 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

Klinisk ansættelse Ansvarlig for atte-
stering 

Læringsstrategi Evalueringsstrategi 

H35 Akutte tilstande 
Selvstændigt kunne modtage, diagnosticere, iværksætte 
initial behandling ved behov og foretage relevant henvis-
ning eller tilkalde fornøden bistand ved akutte behand-
lings-krævende tilstande på den kliniske afdeling / almen 
praksis. 

Opnås gennem kliniske 
ansættelser 

Klinisk ansættelsessted Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med 
vejleder  
Struktureret feedback 

H36 Udredning og diagnose 
Selvstændigt kunne modtage patienter, fremkomme med 
diagnoseforslag og initiere relevant udredning af patien-
ter indlagt med de almindeligst forekommende sygdom-
me på den kliniske afdeling/almen praksis. 

Opnås gennem kliniske 
ansættelser 

Klinisk ansættelsessted Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med 
vejleder  
Struktureret feedback 

H37 Behandling 
Selvstændigt kunne påbegynde behandling, monitorere 
effekten af behandling og foretage adækvat justering af 
behandling af patienter indlagt med de almindeligst fore-
kommende sygdomme på den kliniske afdeling/almen 
praksis. 

Opnås gennem kliniske 
ansættelser 

Klinisk ansættelsessted Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med 
vejleder  
Struktureret feedback 

H38 Kroniske sygdomme 
Selvstændigt følge patienter med længerevarende syg-
domsforløb i ambulatorium / almen praksis til efterkontrol 
og få rutine i stillingtagen til målet med behandlingen. 

Opnås gennem kliniske 
ansættelser 

Klinisk ansættelsessted Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med 
vejleder  
Struktureret feedback 

H39 Rehabilitering 
Kunne rådgive om og vurdere behovet for rehabilitering 
ved kroniske sygdomme, herunder vurdere prognose for 
patientens fremtidige arbejdsformåen. 

Opnås gennem deltagelse 
i tværfaglig arbejde  på 
revalideringsinstitutio-
ner,herunder foretage 
soc.med.us. og vurderin-
ger. 
Ambulante undersøgelser. 
Deltagelse i Specialist-
teamet. 
Introduktion til Marselis-
borgcentret. 

KS Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale med 
vejleder  
Struktureret feedback 
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Forebygger og sundhedsfremmer 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H40 Identificere forhold 
Kunne identificere forhold af 
betydning for folkesundhe-
den. 

Kunne vurdere betyd-
ning for sundhedsvæ-
senets funktion af tiltag 
inden for lægelig vide-
reuddannelse og af 
lægemangel inden for 
specifikke områder. 
Kunne rådgive em-
bedsmænd og politike-
re herom. 

Ved at arbejde med de 
socialmedicinske ker-
neopgaver i Afdelingen 
for Klinisk Socialmedi-
cin bliver uddannelses-
lægen i stand til at 
identificere forhold af 
betydning for folke-
sundheden, herunder 
ulighed i sundhed, 
gennem gradvis indsigt 
i sundheds- og social-
væsenets mulighe-
der/manglende mulig-
heder for forebyggelse, 
udredning, behandling, 
rehabilitering og støtte. 

KS Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  
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H41 Reagere på forhold 
Kunne reagere på forhold af 
betydning for folkesundhe-
den eller enkelt-personers 
sundhed, hvor rådgivning, 
oplysning eller særlige tiltag 
er påkrævet. 

 På individniveau kan 
kompetencen opnås 
ved f.eks at varetage 
samtaler med borgere 
om håndtering af hel-
bredsmæssige proble-
mer og ved dialog med 
sundhedsvæsenet og 
det sociale system, 
hvor der hos en borger 
identificeres et særligt 
behov for vejledning og 
støtte. 

KS 
 

Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H42 Vurdere risikofaktor 
Kunne vurdere en given 
risikofaktors betydning for 
sundhed og sygdom på 
gruppe- eller individniveau 

Specialespecifikke 
kurser 

På individniveau at 
kunne vurdere et  kon-
kret helbredsproblems 
betydning for evnen til 
at kunne fungere i 
sociale og arbejds-
mæssige sammen-
hænge. 
 

Kursus og KS 
 

Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H43 Risikostyring 
 Kunne redegøre for princip-
per for risikostyring, f.eks. i 
relation til beredskabs-
planer, patient-sikkerheds-
arbejde eller smittespred-
ning. 

Specialespecifikke 
kurser 

Specialespecifikt kur-
sus 
 

Kursus Arbejde med relevante 
opgaver  
Struktureret fremlæg-
gelse 
Teoretisk undervisning 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 
Godkendelse af kursus 
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H44 Styrke ressourcer 
Kunne rådgive enkeltperso-
ner eller grupper af personer 
omkring udnyttelse af egne 
ressourcer med henblik på 
at fremme sundhed. 

På individniveau rådgi-
ve yngre læger omkring 
egne muligheder for at 
ændre på karriere, 
uddannelsessituation 
eller privat situation for 
at opnå bedre trivsel. 
På gruppeniveau at 
rådgive med oplæg på 
kurser for vejledere og 
uddannelsesansvarlige 
overlæger omkring 
relevant opbakning om 
og rådgivning til den 
enkelte læge.  

På individniveau skal 
uddannelseslægen 
have fokus på borge-
rens ressourcer og 
gennem samtaler med 
borgeren – f.eks.i spe-
cialistteamet eller i 
socialmedicinske sam-
taleforløb - undersøge 
om ressourcerne kan 
udvikles. 
På gruppeniveau kan 
kompetencen opnås i 
forbindelse med under-
visning af borgere, 
f.eks på  revaliderings-
institution 

KS 
Anvendes også i LU 

Arbejde med relevante 
opgaver 
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

 



 

31 
 

Kommunikator 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H45 Formidlingsindsats 
 Kunne planlægge og gen-
nemføre en formidlings-
indsats. 
 

Lægen vil via sig arbej-
de i LU skulle bidrage 
med oplæg både 
mundtligt og skriftligt  
på kurser, i råd, ar-
bejdsgrupper, for afde-
linger, specialers mø-
der etc. 

Kompetencen kan 
opnås på flere måder: 
Undervisning af borge-
re, f.eks på revalide-
ringsinstitution. 
Undervisning af medar-
bejdere, f.eks på job- 
eller arbejds-
markedscenter. 
Fremlæggelse af forsk-
ningstræningsopgave 
 

Både  KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H46 Professionel samtale 
Kunne etablere og gennem-
føre en relevant og professi-
onel samtale med enkelt-
personer 
Indenfor. 

Dette sker såvel i den 
skriftlige professionelle 
dialog per mail og brev 
til uddannelsessøgen-
de læger, afdelinger, 
sygehusledelser, Dan-
ske Regioner, Sund-
hedsstyrelsen etc. som 
i løbende mundtlig 
dialog med PKL, ud-
dannelsesansvarlige 
overlæger, yngre læger 
og andre telefonisk og 
personligt. 

Opnå erfaring med at 
gennemføre de social-
medicinske samtale-
ydelser i  revaliderings-
institutioner, ved ambu-
lante undersøgelser og 
i specialistteamet 
Opnå erfaring med 
samtalerne med sags-
behandlere i konsulent-
funktionen på Jobcent-
re/kommuner. 

Både  KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver  
   

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H47 Formidle risiko-
vurdering 
 Kunne formidle resultatet af 
en konkret vurdering af 
risiko til individer eller grup-
per. 

Dette indebærer i LU 
formidling af risiko ved 
udvikling inden for 
rekruttering 
(kø/mangel) etc. for 
sundhedsvæsenets 
funktion. 

Kunne formidle sund-
hedsfremmende, fore-
byggende og rehabilite-
rende vejledning til 
borger i risiko for at 
udvikle eller forværre 
sygdom. 

KS 
Anvendes i LU 

Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  
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Samarbejder 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H48 Vælge samarbejds-
partnere 
Kunne vurdere og prioritere 
valg af samarbejds-partnere 
i forhold til den aktuelle 
opgave. 

Dette er nødvendigt i 
sammensætning af 
arbejdsgrupper, i ud-
vælgelse af dialogpart-
nere i forhold til konkre-
te arbejdsprocesser 
etc. 
Lægen vurderes på at 
have udvalgt dialog-
partnere både bredt og 
relevant i forhold til en 
given arbejdsopgave. 

Vurdering og priorite-
ring af valg af samar-
bejdspartnere indgår 
bl.a.: 
Forud for udarbejdelse 
af forslag til handleplan 
i socialmedicinske 
forløb i specialisttea-
met. 
I konsulentarbejdet på 
Jobcentre/kommuner 
ved indhentelse af 
relevant dokumentation 
via sagsbehandler. 
Vurdere behov for 
specifik helbredsud-
redning 

 Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H49 Tværfagligt samar-
bejde 
Kunne varetage samarbejde 
i mindre og større grupper 
med deltagelse af samar-
bejds-partnere med forskel-
lig faglig baggrund og inte-
resse samt forskellige sa-
marbejds-relationer. 

Kunne indgå i samar-
bejde med såvel læger 
(på tværs af specialer) 
som ikke-læger i konto-
ret, i den øvrige forvalt-
ning og på sygehuse 
ud fra en respekt for 
andres faglighed og ud 
fra et ønske om at 
formidle løsninger, som 
er relevante for de 
pågældende. 

Indgå i tværfagligt 
samarbejde på Ar-
bejdsmarkeds- og 
Jobcenter 
Deltagelse i tværfaglige 
konferencer på reva-
centre 
Evalueringsmøder i 
kommunerne herunder 
tværfaglige møder med 
praktiserende læger 
Deltagelse i specialist-
teammøder 

Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver  
 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 
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H50 Aktiv deltager i sam-
arbejde 
Kunne indgå som aktiv del-
tager i lægefagligt og tvær-
fagligt samarbejde omkring 
daglige opgaver i afdelin-
gen. 

Kunne indgå i samar-
bejde med såvel læger 
(på tværs af specialer) 
som ikke-læger i konto-
ret, i den øvrige forvalt-
ning og på sygehuse 
ud fra en respekt for 
andres faglighed og ud 
fra et ønske om at 
formidle løsninger, som 
er relevante for de 
pågældende. 

Deltage aktivt i ar-
bejdsgrupper-,  teams 
og i mødeaktivitet i  
Afdelingen for Klinisk 
Socialmedicin og som 
repræsentant for  afde-
lingen i ekstern sam-
menhæng. 

Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver  
 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H51 Samspil ml. sektorer 
Kunne deltage med sam-
funds-medicinsk viden i 
samspillet mellem forskellige 
sektorer fx. mellem primær 
og sekundær sundhedstje-
neste, social-forvaltning, 
institutioner mv. 

Det forudsættes, at 
lægen i LU kan udnytte 
sin samfundsmedicin-
ske viden og indsigt i 
løsning af problemer, 
der også ligger uden 
for den direkte sagsbe-
handling, f.eks. ved at 
indgå relevant i drøftel-
se af Sundhedsplan, 
hospitalsplaner etc. 

Det gælder for de fleste 
socialmedicinske opga-
ver i  Klinisk Socialme-
dicin at uddannelses-
lægen kommer til at 
bringe vigtig viden 
mellem sundhedsvæ-
senets forskellige sek-
torer og mellem sund-
hedsvæsen og kom-
munens beskæftigel-
ses- og socialvæsen. 

KS 
Anvendes i LU 

Arbejde med relevante 
opgaver  
 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  
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Leder og administrator 

Kompetencekrav og 
kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H52  
Leder af team 
Kunne varetage funktionen 
som leder af team eller ar-
bejdsgruppe. 

Lægen indgår som 
ansvarlig for en eller 
flere arbejdsgrupper 
omkring særlige initiati-
ver med ansvaret for 
tilrettelæggelse af mø-
der, udarbejdelse af 
dagsorden og afvikling 
af møder. Lægen skal 
også kunne indgå som 
deltager, hvor andre er 
formænd. 

Kompetencen kan 
opnås ved at varetage 
tovhol-
der/lederfunktionen i en 
intern arbejdsgruppe 
eller et team i Afdelin-
gen for Klinisk Social-
medicin 
Mødeleder i de faste 
afdelingsmøder 

LU 
Anvendes i KS 

Arbejde med relevante 
opgaver 

 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  

H53  
Motivere andre 
Kunne motivere og engagere 
samarbejds-partnere. 

 

Det er en del af konto-
rets værdisæt at arbej-
de proaktivt. Dette 
kræver, at man kan se 
løsninger og kan moti-
vere andre for at udnyt-
te de muligheder, som 
systemet kan tilbyde. 
Det vil ofte være ud-
dannelseslægens op-
gave at forsøge at 
motivere samarbejds-
partnere til at finde 
løsninger frem for at se 
barrierer. 

Kompetencen kan 
opnås 
I forhold til eksterne 
samarbejdspartnere 
når hoveduddannelses-
lægen varetager opga-
ver som lægekonsu-
lent. 
I forhold til kolleger, når 
uddannelseslægen 
varetager opgaver som 
vejleder for ny kolleger 
og læger i introdukti-
onsstilling. 
I forbindelse med plan-
lægning af intern un-
dervisning og møder 

 Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  
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H54 Ændre arbejdsgange 
Kunne gennemføre ændrin-
ger i interne arbejdsgange 
inden for rammerne af gæl-
dende lovgivning.  
 

Det forudsættes, at 
uddannelseslægen 
indgår i den løbende 
revision af arbejdsgan-
ge herunder omkring 
varetagelse af den 
tunge administration 
omkring ansættelses-
proceduren. Dette 
indebærer ændringer i 
opgavefordeling, IT-
løsninger og andet. 

Ændringer af interne 
arbejdsgange kan 
f.eks. ske ved tilrette-
læggelse af  skiftende 
konsulentydelser til 
jobcent-
re/revainstitutioner/kom
muner og ved tilrette-
læggelse af socialme-
dicinske ydelser tilpas-
set rekvirenters behov 
og gældende lovgiv-
ning 

LU Arbejde med relevante 
opgaver 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H55  
Projektledelse  
Kunne redegøre for princip-
perne i organisationsteori 
vedr. projektledelse og pro-
jektstyring.  
 

Se målbeskrivelsen for 
specialespecifikke 
kurser 

Se målbeskrivelsen for 
specialespecifikke 
kurser 

Kursus Teoretisk undervisning Godkendelse af kursus 

H56 Budget 
 Kunne opstille et budget for 
gennemførelse af en af-
grænset opgave eller et 
projekt.  
 

Dette indgår som en 
del af arbejdet med 
konkrete udviklingspro-
jekter, hvor uddannel-
seslægen også vil have 
budgetansvar. 

Forskningstrænings-
modul 
 

LU og Kursus Arbejde med relevante 
opgaver 
Casepræsentation 

Struktureret samtale 
med vejleder 
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Akademiker 

Kompetencekrav og 

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for atteste-
ring 

Læringsstrategi Evalueringsstrategi 

H57 Samfundsmedicinsk 
analyse 
Kunne analysere en aktuel 
samfundsmedicinsk pro-
blemstilling systematisk og 
kritisk, således at væsentli-
ge aspekter afdækkes. 

Forskningstrænings-
modul 

 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Arbejde med relevante 
opgaver 
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul  

H58 Litteratursøgning 
Kunne gennemføre en sy-
stematisk eftersporing i 
forskningslitteraturen til at 
belyse den valgte problem-
stilling 

Forskningstrænings-
modul 

 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Arbejde med relevante 
opgaver  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale 
med vejleder  
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 

H59 Forskningsmetoder 
Kunne redegøre for udvalgte 
samfundsmedicinsk relevan-
te kvalitative eller kvantitati-
ve forskningsme-toder, 
herunder anvendelse af 
spørgeskema. 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Arbejde med relevante 
opgaver  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale 
med vejleder  
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul  
 

H60 Vurdering af viden-
skab 
Kunne vurdere et videnska-
beligt studies resultater 
kritisk, herunder vurdere 
undersøgelses-design, data-
indsamlings-procedure, 
analysemetoder, bias, validi-
tet og anvendelighed. 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Arbejde med relevante 
opgaver  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale 
med vejleder  
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul  

H61 Forskningsformidling 
Kunne skriftligt og mundtligt 
formidle samfundsmedicinsk 
forskning. 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Arbejde med relevante 
opgaver  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 
Teoretisk undervisning  

Struktureret samtale 
med vejleder  
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 
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H62 Videnskabsetik 
Kunne vurdere videnskabs-
etiske problemstillinger, 
herunder fx behovet for 
godkendelse af projekt samt 
have kendskab til det viden-
skabsetiske komitésystem. 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 

Struktureret samtale 
med vejleder  
Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 

H63 Epidemiologi  
Kunne redegøre for de væ-
sentligste statistiske og 
epidemiologiske begreber 
samt anvendelsen af disse. 

Forskningstrænings-
modul 
Specialespecifikt kur-
sus 
 

Forskningstrænings-
modul 
Specialespecifikt kur-
sus 
 

Forskningstræning 
Kursus 

Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 

Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 
Struktureret samtale 
med vejleder 

H64 Registre 
Kunne redegøre for indhold i 
og anvendelse af registre af 
betydning for det samfunds-
medicinske arbejde. 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstrænings-
modul 
 

Forskningstræning Teoretisk undervisning 
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave  

Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 
Struktureret samtale 
med vejleder 

H65 Screening  
Kunne vurdere nytten af 
screening på baggrund af 
oplysninger om sensitivitet, 
specificitet og prædiktiv 
værdi. 

Forskningstrænings-
modul 
Specialespecifikt kur-
sus 
 

Forskningstrænings-
modul 
Specialespecifikt kur-
sus 
 

Forskningstræning 
Kursus 

Teoretisk undervisning  
Udarbejdelse af selv-
stændig opgave 

Godkendelse af forsk-
ningstræningsmodul 
Struktureret samtale 
med vejleder 

H66 Facilitere læring 
Kunne facilitere læring, 
herunder hjælpe andre til at 
identificere uddannelses- og 
udviklingsbehov samt vejle-
de / give konstruktiv feed-
back. 

Dette indgår som en 
væsentlig del af den 
løbende sagsbehand-
ling, af oplæg på kurser 
etc. 
Hvis kontoret har både 
i- og h-læge vil h-lægen 
få opgave som hoved-
vejleder for i-lægen. 

Vejledning og/eller 
undervisning af ny 
kollegaer, eksterne 
samarbejdspartnere 
m.fl. 

LU 
Anvendes i KS  

Arbejde med relevante 
opgaver  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale 
med vejleder  
Struktureret feedback 

H67 Undervise 
Kunne forberede, gennem-
føre og evaluere undervis-
ning under hensyn-tagen til 
mål med undervisningen, 
målgruppens behov og 
forudsætninger samt ram-
merne for undervisningen. 

Lægen vil få opgaver 
med oplæg i diverse 
fora både overfor læger 
og ikke-læger i flere 
forskellige sammen-
hænge  

Undervisning af afde-
lingen og ny kollegaer, 
eksterne samarbejds-
partnere, borgere m.fl. 

LU Arbejde med relevante 
opgaver  
Casepræsentation  

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback   
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Professionel 

Kompetencekrav og  

kompetenceudvikling 

LU KS Ansvarlig for at-
testering 

Læringsstrategi Evalueringsstra-
tegi 

H68 Prioritere arbejdet 
Kunne prioritere egen ar-
bejds-indsats og prioritere 
mellem forskellige arbejds-
funktioner. 

Lægen vil blive bedømt 
på sin evne til at kunne 
varetage opgaverne 
under hensyn til de 
tidskrav, der fremgår af 
Lov om offentlig for-
valtning, under hensyn 
til enkeltpersoner og 
afdelingers behov og 
under hensyn til den 
samlede tidsramme, 
der er til rådighed. 

Tilrettelæggelse af 
egen arbejdstid og –
opgaver såvel individu-
elt som i samarbejde 
med kollegaer, ekster-
ne samarbejdspartnere 
m. fl. under hensyn til 
såvel arbejdsstedets, 
samarbejdspartneres 
og egne behov 

Både KS og LU Refleksion over praksis Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H69 Balancere roller 
Kunne handle i balance 
mellem personlige og faglige 
roller og personligt ansvar. 

 

Lægen skal kunne 
indse egne begræns-
ninger og søge rådgiv-
ning. Men lægen skal 
også kunne demonstre-
re en klar progression, 
hvor der tages gradvist 
større selvstændigt 
ansvar og hvor tilegnet 
viden og erfaring udnyt-
tes. 
Dette gælder både i 
daglig sagsbehandling, 
i forhold til specialerne 
og i forhold til Råd. 

Balancen mellem per-
sonlige og faglige roller 
samt personligt ansvar 
opøves gennem det 
daglige arbejde fx i 
relation til rollen som 
konsulent ved jobcent-
re/kommuner, som 
sociallæge med bor-
gerkontakt, i kollegiale 
relationer og i forbin-
delse med samarbejde, 
herunder samarbejde 
med og rollefordeling i 
forhold til sundheds-
væsenet. 

Både KS og LU Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 
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H70 Balancere hensyn 
Kunne håndtere balancen 
mellem hensynet til den 
enkelte og til samfundet, 
lovgivningen, det politiske 
og administrative system. 

Kunne afveje hensynet 
til den enkelte læges 
eller afdelings ønsker 
og behov i forhold til 
sundhedsvæsenets 
behov og ønsker samt 
de politiske, økonomi-
ske og administrative 
rammer for arbejdet. 

Det kan siges generelt 
om de socialmedicin-
ske arbejdsopgaver i 
Afdelingen for Social-
medicin, at hensynet til 
samfundet, lovgivnin-
gen, det politiske og 
administrative system 
skal afvejes i forhold til 
hensynet til den enkel-
te. Det gælder såvel i 
den socialmedicinske 
vurdering i enkeltsager 
som ved tilrettelæggel-
se at indsatser over for 
særlige målgrupper. 

Både KS og LU Refleksion over praksis   Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback 

H71 Motivere til ændringer 
Kunne redegøre for og an-
vende samfunds-medicinsk 
evidens til at motivere til 
ændringer hos beslutnings-
tagere eller i befolkningen fx 
gennem medier, beslut-
ningsoplæg m.v. 

Kunne inddrage syste-
matisk dokumentation i 
arbejdet med at forbed-
re den lægelige videre-
uddannelse til gavn for 
sundhedsvæsenet 
funktion og til gavn for 
de læger, der arbejder i 
sundhedsvæsenet. 
Kunne formidle denne 
viden til administration, 
råd og politikere både 
regionalt og nationalt. 

Anvendelse af sam-
fundsmedicinsk evi-
dens mhp at motivere 
til ændringer hos be-
slutningstagere eller i 
befolkningen kan ske 
ved repræsentation i 
relevante fora, arbejds-
grupper, følge- og 
styregrupper mv. End-
videre ved udarbejdel-
se af notater og  artikler 
til  faglige medier samt 
medier iøvrigt. 

Både KS og LU Arbejde med relevante 
opgaver 
Struktureret fremlæg-
gelse 

Struktureret samtale 
med vejleder 
Struktureret feedback  
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Uddannelsesrelevante begreber: 
 

Begreb Definition 
Målbeskrivelse Angiver kravene for opnåelse af anerkendelse som speciallæge i et givent specia-

le. Udmeldes af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra det videnskabelige selskab. 
Angiver hvilke kompetencer, der skal erhverves i løbet af uddannelsen, samt angi-
ver specialets forslag til læringsstrategier og evalueringsmetoder. 

Uddannelsesprogram En beskrivelse af de kompetencer, der skal erhverves i det enkelte element af 
uddannelsesforløbet, dvs. en konkretisering af målbeskrivelsen således at det 
fremgår, i hvilket element af uddannelsesforløbet den enkelte kompetence skal 
opnås. Indeholder tillige bindende angivelse af lærings- og evalueringsmetoder. 
For hvert uddannelsesforløb foreligger et uddannelsesprogram, der er godkendt i 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Uddannelsesplan Individualisering af uddannelsesprogrammet til den enkelte uddannelsessøgende 
læge, således at indsatsområder er identificeret, og der foreligger en plan for 
hvornår og hvordan, kompetencerne erhverves på det enkelte uddannelsessted. 

Portefølje Samling af dokumenter, der dels understøtter læringsprocessen, dels tjener til 
dokumentation. Lægens uddannelsesbog er en elektronisk udgave af porteføljen. 

Logbog Den del af porteføljen, der er til brug for underskrift af erhvervede kompetencer og 
som dokumentation herfor. Indsendes til Sundhedsstyrelsen ved ansøgning om 
anerkendelse som speciallæge.  

Fokuserede ophold Ophold af timers til højst en måneds varighed på anden afdeling eller i praksis 
med henblik på opnåelse af konkrete kompetencer, uden at der foreligger egentlig 
ansættelse i afdelingen (lægen er ”udlånt” fra sin normale afdeling. 

Generelle kurser Kursusrække, som er ens for alle læger i uddannelsesstillinger, uanset hvilket 
speciale man er på vej mod. I hoveduddannelsen drejer det sig om kurser i ledel-
se, administration & samarbejde (LAS). 

Specialespecifikke kurser Kursusrække, der er planlagt specielt for læger på vej mod den samfundsmedicin-
ske speciallægeanerkendelse 

Forskningstræning Tjener til dokumentation af, at lægen kan forholde sig til sin daglige praksis på 
evidensbaseret grundlag. Omfatter to ugers kursusforløb samt et mindre selv-
stændigt  projekt. 

 


