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1. Indledning 
 

Specialet samfundsmedicin er beskrevet i målbeskrivelsen. 

 
Dette uddannelsesprogram er en konkretisering af ”Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i 
Samfundsmedicin, Maj 2013" og indeholder en beskrivelse af afdelingen, som varetager den aktu-
elle samfundsmedicinske uddannelse inkl. arbejdsfunktioner, undervisning, forskning mv. Det in-
deholder endvidere en skematisk oversigt over kompetencekravene og de tilhørende lærings- og 
kompetencevurderingsmetoder samt en beskrivelse af, hvordan disse udmøntes i den konkrete 
afdeling. Tilsvarende er der en beskrivelse af, hvordan uddannelsesvejledningen foregår i den på-
gældende afdeling. Sidst i uddannelsesprogrammet findes oplysninger om evaluering af uddannel-
sen samt nyttige links. 
 

Specielle regionale forhold 

Den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse består jf. målbeskrivelsen af en kombination af 
samfundsmedicinske og kliniske ansættelser samt teoretiske og færdighedstrænende moduler (ge-
nerelle kurser, specialespecifikke kurser og forskningstræning).  
 
Uddannelsesstillingerne i samfundsmedicin omfatter et 1-årigt introduktionsforløb og et 4-årigt 
hoveduddannelsesforløb. Alle uddannelsesstillinger skal være klassificeret til samfundsmedicinsk 
uddannelse før ansættelsesstart. 
 
I forbindelse med introduktionsuddannelsen skal den uddannelsessøgende læge gives indblik i 
specialet, således at valget af speciale kvalificeres. Med henblik på at kvalificere lægens evt. valg af 
samfundsmedicin som sit fremtidige speciale, tilbydes introduktionslægen som et led i karrierevej-
ledningen 2-3 uddannelsesdage på et par af de samfundsmedicinske afdelinger i videreuddannel-
sesregionen, som har en opgaveportefølje, der er væsentligt anderledes end på den afdeling, hvor 
lægen er ansat eller - hvis aktuelt - besøg i andre specialer. 
Den uddannelsessøgendes vurdering af specialevalg foretages i samarbejde mellem den uddannel-
sessøgende og hovedvejlederen i god tid inden afslutningen af introduktionsuddannelsen.  

 

I videreuddannelsesregion Nord (VUR Nord) afholdes der to gange årligt et møde, hvor specialets 
PKL samt alle uddannelsesansvarlige overlæger (UAO), hovedvejledere og uddannelseslæger in-
denfor det samfundsmedicinske speciale diskuterer aktuelle, uddannelsesrelevante emner, frem-
lægger forskningstræningsprojekter og inspireres af relevante faglige oplæg. Uddannelsesdagene 
arrangeres af uddannelseslægerne på skift.  

 
Den konkrete, individuelle vejledning foregår på de enkelte uddannelsessteder – primært ved ho-
vedvejleder. Spørgsmål og problemer i relation til konkrete uddannelsesforløb, der ligger udover 
den almindelige vejlederrolle, skal forelægges afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge. Hvis 
uddannelsen ikke forløber planmæssigt i henhold til uddannelsesprogrammet og uddannelsespla-
nen, har både den uddannelsessøgende og vejlederen pligt til at orientere den uddannelsesansvar-
lige overlæge. 

 

Karrierevejledning indgår som et væsentligt element i lægers videreuddannelse og skal være med 
til at sikre, at lægen foretager det bedste valg i forhold til muligheder og kompetencer inden for 
den fastsatte tidsramme i den lægelige videreuddannelse. 
Videreuddannelsesregion Nord tilbyder den uddannelsessøgende læge information om, hvor og 
hvordan han/hun kan få yderligere oplysninger om de enkelte specialer, herunder relevante 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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hjemmesider og faglige profiler.  
 
I Videreuddannelsesregion Nord er der iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et 
tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
 
Kompetencerne kan godkendes af daglige vejledere, hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig 
overlæge på den afdeling, hvor den pågældende kompetence er opnået hhv. af kursusleder, for så 
vidt det drejer sig om kompetencer opnået ved kursus. Attestation for at alle læringsmål er opnået 
(summativ evaluering), og at det enkelte uddannelseselement er tidsmæssigt gennemført, skal 
foretages af den uddannelsesansvarlige overlæge.  
 

 
2. Uddannelsens opbygning  
 

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen  
Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, 
dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed. 
Nærværende uddannelsesforløb har således følgende sammensætning: 

 

Introduktionsuddannelse 

Vestdansk center for Rygmarvsskade 

12 mdr. 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 

 
Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes. Beskrivelsen er til-
stræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra 
det anførte link. 
 
1. ansættelse:  
 
Ansættelsesstedet generelt 

Fagspecialet Rehabilitering af Rygmarvsskadede patienter: Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
(VCR) varetager rehabilitering og kontrol af patienter med traumatiske og non-traumatiske ryg-
marvsskader. VCR er beliggende på Regionshospitalet Viborg og er en del af neurologisk afdeling. 
Afdelingen varetager højtspecialiseret funktion indenfor området rehabilitering af rygmarvsskade-
de patienter. VCR modtager patienter fra Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region 
Midtjylland. Afdelingen er opbygget med et sengeafsnit med 36 patienter - fordelt på 4 grupper 
med hver 8-9 patienter, 4 senge på patienthotel, et ambulatorium, hvor der er ca. 700 besøg årligt 
samt en forsknings – og udviklingsenhed. Patienterne er patienter med nyopstået rygmarvsskade, 
der kommer til primært rehabiliteringsophold samt patienter til kontrolindlæggelse og kortere re-
habiliteringsophold (herunder mobilisering efter lapplastikker, decubitus, håndkirurgiske operati-
oner m. fl). Den ambulante funktion omfatter kontrol og behandling af patienter med rygmarvs-
skader. 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/karrierevejledning/
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/vestdansk-center-for-rygmarvsskade/
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Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

 
Arbejdstilrettelæggelse 

 
Arbejdstid 

Arbejdstiden på VCR er i tidsrummet 08.00-15.30 mandag til torsdag samt fredag 08.00.-15.00. 
  
Arbejdsopgaver  
Patientansvarlig læge (PAL): Patienterne på VCR har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 4 mdr. 
hvilket giver en unik mulighed for at lave helhedsorienteret tværfaglig rehabilitering. 

Den daglige rehabilitering varetages af plejepersonalet og terapeuter (fysioterapi og ergoterapi). 
Lægen varetager den medicinske behandling og er ansvarlig for det enkelte patientforløb, her-
under ansvaret for at vurdere rehabiliterings potentiale og varighed af opholdet, behov for psy-
kolog behandling mm. I praksis fungerer det i en tæt tværfaglig dialog mellem faggrupperne. 

Rehabilitering på VCR er bygget op omkring International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF).  ICF er både en helhedsmodel (bio-psyko-social) og en klassifikation. Ved at an-
vende ICF er det muligt at beskrive funktionsevnen med fokus på krop, aktivitet og deltagelse – 
samt de helbredsmæssige og kontekstuelle (personlige og omgivelsesmæssige) faktorer, der på-
virker funktionsevnen.  

 
 
Pilene i figur 1 signalerer, at alle faktorer er gensidigt afhængige og påvirkelige. 

Med ICF er der udviklet en forståelsesramme og et standardiseret sprog til at beskrive helbred, 
funktionsevne og kontekst, der kan anvendes tværfagligt, tværsektorielt og på tværs af nationer. 

Hvordan borgeren fungerer i sit hverdagsliv med eventuelt behov for genoptræning, hjælpemid-
ler, boligændringer, tilretning af arbejdsplads, personlig assistance m.v. efter initial sygdomsbe-
handling, afhænger af andre forhold end sygdommen eller sygdommens grad. 
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Med ICF-modellen og klassifikationen er det muligt at kortlægge, beskrive og vurdere patientens 
ressourcer/begrænsninger, for derefter at udarbejde mål og handleplaner med henblik på et op-
timalt hverdagsliv efter debut af et helbredsproblem og parallelt med eller efter behandling. 

 

Introduktionslægen i samfundsmedicin er fast tilknyttet et sengeafsnit med 17-18 patienter, hvor 
introduktionslægen er PAL for 8-9 indlagte patienter. Introduktionslægen deler afsnittet med en 
speciallæge, der altid står til rådighed for supervision. 
PAL funktionen indebærer  
 
Journalskrivning ved indlæggelse:  
Patienterne er patienter med nyopstået rygmarvsskade, der kommer til primært rehabiliterings-
ophold samt patienter til kontrolindlæggelse og kortere rehabiliteringsophold (herunder mobilise-
ring efter lapplastikker, decubitus, håndkirurgiske operationer m. fl). Ved journalskrivning er psy-
kologiske og sociale forhold ligeså vigtige som de somatiske forhold, da de i høj grad har betydning 
for rehabiliteringsforløbet 

 

Stuegangsfunktionen: 
Stuegang på egne patienter indledes med et koordinationsmøde mellem lægen og den forløbsko-
ordinerende sygeplejerske, hvor planen for patienterne klarlægges. 
Der er to typer stuegang.  
Stor stuegang:   
Ved stuegangen tages hånd om problemstillinger der kræver kendskab til patientforløbet. Det til-
stræbes at gå stor stuegang min. hver anden uge på hver patient. Ved stor stuegang gennemgås 
de lægefaglige problemstillinger systematisk. Stuegangen varer op til 20 minutter og pårørende 
har mulighed for at deltage. Hver læge har ca. 4 store stuegange pr. uge. 
Lille stuegang: Ved lille stuegang håndteres små lægelige opgaver, som justering af medicin, op-
start af antibiotika mm, som ikke kræver et større kendskab til patientforløbet. Lille stuegang gås 
på alle 17-18 patienter på etagen hvis den seniore læge er fraværende, hvilket er mindre end en 
gang ugentlig. Lille stuegang tager sjældent mere en time. 
 

Tværfaglige patientkonferencer:  
Der afholdes som hovedregel 3 tværfaglige konferencer under et primært rehabiliteringsophold. 
Ved behov kan der afholdes ad hoc konferencer og tværfaglig sparring. Introduktionslægen vil va-
retage to tværfaglige konferencer om ugen med deltagelse af det tværfaglige team, patient og 
eventuelle pårørende. Formålet med konferencerne er at sikre, at alle i teamet kender planen, og 
at der kan foretages justeringer i forhold til denne, såfremt der opstår afvigelser. Introduktionslæ-
gen vil efter konferencerne skulle lave et resume i journalen. Introduktionslægen vil skulle lede 
tværfaglige konferencer, ad hoc konferencer samt tværfaglig sparring på de patienter introdukti-
onslægen er PAL for. Supervision vil foregå dels ved observation af introduktionslægen samt ved 
gennemgang af resume med speciallæge. 
 
Administrative opgaver 

Hver fredag er afsat til administrative opgaver for introduktionslægen. Herudover kan forventes 
yderligere ca. ½ dag pr. uge i de uger, hvor der er fuld drift.  De administrative opgaver tildeles og 
superviseres af klinikchefen. 
Typen af opgaver vil i løbet af introduktionsåret udvikle sig, så sværhedsgraden tilpasses introduk-
tionslægens kompetenceudvikling. 
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Eksempler på opgavetyper: 

 Udarbejdelse af retningsgivende dokumenter  

 Afdækning af et lovmæssigt område til præsentation for lægegruppen (ex. kørekortregler, 
receptregler) 

 Arbejde med kvalitets- og driftsindikatorer, ex. udvikling af indikatorer til at måle ulighed i 
sundhed i VCR 

 Formidling om rygmarvsskade og VCR til både fagprofessionelle og lægfolk.  Der kan være 
mulighed for mundtlige oplæg eksempelvis i patientforeninger 

 Undervisning af nyt personale om lægens opgaver på VCR ved tværfaglig introduktion  

 Patientundervisning: Der afholdes løbende patientundervisning, her vil uddannelseslæge 
undervise patienterne i ” Hvad er en rygmarvsskade”   

 Udvikling af det tværfaglige samarbejde på VCR, herunder styrke lægernes rolle i det tvær-
faglige samarbejde. 

 Evaluering af årlig patienttilfredshedsundersøgelse. Uddannelseslægen vil bidrage til analyse 
af data, og medvirke til udvikling af undersøgelsen mod at lave tidstro patientevaluering 
frem for LUP efter endt ophold  

 Epidemiologiske opgørelser mhp. udvikling, eksempelvis identificering af rygmarvsskadede 
patienter, der fejlagtigt ikke bliver henvist til højt specialiseret genoptræning. 

 
Introduktion 

Introduktionen varer en måned, hvor introduktionslægen gradvist introduceres til opgaverne i af-
delingen under fuld supervision. Der er afsat 2 dage til introduktion til Hospitalsenheden Midt og 
introduktion til EPJ og FMK samt 1 dag til tværfaglig introduktion på VCR. Under introduktionen 
tilstræbes det, at introduktionslægen følger både en socialrådgiver, en psykolog og en terapeut 
nogle timer. 
 
Undervisning  
Konferencer 

Morgenkonference kl. 8.00-8.15 alle hverdage.  
Alle læger mødes på lægekontoret. Dagens arbejde planlægges, og evt. problemstillinger fra gårs-
dagens indlæggelser og stuegange drøftes. 
 
Stuegangskoordination kl. 08.15-08.30 alle hverdage 

Forløbskoordinator og læger herunder introduktionslægen mødes i de 4 grupper på sengeafsnittet 
alle hverdage undtagen onsdag. Onsdage mødes først kl. 09.00 til stuegangskoordination da der 
onsdag morgener kan være overlægerådsmøder eller staff-meeting på hospitalet. 
 
Tværfagligt kvarter kl. 13.00-13.15 alle hverdage 

Alle faggrupper mødes i grupperne og gennemgår deres 8-9 patienter. 
 
Opfølgning på stuegang kl. 13.15-13.30 alle hverdage 

Patientansvarlige læger og forløbskoordinator deltager. Formålet er at sikre at opgaver fra stue-
gang er afklaret og evt. videre koordination og kommunikation er aftalt.  
 
Røntgenkonference Fredage kl. 09.00-09.10.  
Introduktionslægen deltager kun, hvis der er egne patienter på listen.  
 
Koordination af patientflow i afdelingen Tirsdage kl. 08.30-08.45.  
Her gennemgås alle afdelingens patienter ganske kort i forhold til progression i forløbet, herunder 
konferencestatus, evt. kommende ferier, udslusningspatienter, evt. specifikke problemstillinger.  
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Visitation Tirsdage kl. 08.45-09.15.  
Overlæger varetager på skift visitation. Introduktionslægen vil deltage i, men ikke selvstændigt va-
retage visitation.  
 
Formaliseret undervisning: 
Onsdage kl. 14.00-15.30  
1. onsdag i måneden Tværfaglig undervisning i neurologisk afdeling eller lægeundervisning på VCR 

2. onsdag i måneden (På skift Neurologisk konferencerum, N09, 9.etage/ Mødelokale 1, VCR): Fæl-
les undervisning med hele neurologisk afdelings lægestab. Her underviser læger fra andre specia-
ler og afdelingens speciallæger og YL om specifikke emner og patientcases præsenteres. Derud-
over fremlægges forskningsprojekter eller klinisk relevante videnskabelige artikler. Nye instrukser 
mv. fremlægges og diskuteres. Ansvarlig: Den uddannelseskoordinerende yngre læge i Neurologisk 
afdeling (UKYL), funktionsleder i Center for Klinisk Neurologi (CKN) og klinikchef, VCR. 
3. og 5. onsdag i måneden: Lægeundervisning på VCR: Lægerne inkl. introduktionslægen undervi-
ser hinanden på skift i relevante emner, introduktionslægen vil også undervise, Kliniske og kvali-
tetsmæssige problemstillinger, resultater eller tiltag fremlægges på skift af alle læger på VCR til 
fælles drøftelse. 
4. onsdag i måneden: Tværfaglig undervisning på VCR 

 
3. onsdag i måneden kl. 8.00 – 08.45, Lokale 21/22: Staff-meeting. Fællesundervisning for hele Re-
gionshospitalet Viborg. De enkelte afdelinger afholder undervisningen på skift. 
 
Kurser og kongresser: 
Der kan ansøges om tjenestefri til relevant kursus- og kongresdeltagelse ved skriftlig (skema udfyl-
des) ansøgning til klinikchefen. Introduktionslægen skal have tjenestefri inkl. transport og om nød-
vendigt ophold til alle obligatoriske kurser. 
 
Forskning: 
På VCR prioriteres forskning højt, og VCR arbejder mod at opnå status som universitetsklinik. VCR 
har en selvstændigt forsknings- og udviklingsenhed med forskningsansvarlig overlæge/professor 
og eget budget. Der er rig mulighed for at deltage i forskningen. 
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser 
og forskning 
 
3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

 
Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen. Der er tale om 
minimumskompetencer, hvilket betyder, at lægen skal have opnået samtlige kompetencer ved 
afslutningen af uddannelsen. Det forventes således også, at uddannelseslægen udvikler kompe-
tencer, der ligger ud over minimumskompetencerne. 
For hver enkelt kompetence er der angivet konkretiseringer og anbefalede læringsmetoder samt 
obligatoriske kompetencevurderingsmetoder.  
Ved vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer, skal den anvendte metode til 
kompetencevurdering kunne afgøre, om den uddannelsessøgende læge har eller ikke har erhver-
vet den pågældende kompetence. Kompetencevurdering foretages løbende i uddannelsesforløbet 
med henblik på dokumentation, evaluering og eventuel justering af uddannelsen undervejs.  
 
Uddannelseslægen skal opnå færdigheder inden for alle de syv lægeroller: Medicinsk ek-
spert/lægefaglig, Sundhedsfremmer, Kommunikator, Samarbejder, Le-
der/administrator/organisator, Akademiker/forsker og underviser samt Professionel.  
Alle syv roller er væsentlige i det samfundsmedicinske speciale, og ikke mindst Kommunikator-, 
Samarbejder-, Leder/administrator/organisator- samt Sundhedsfremmer-rollen betragtes som en 
væsentlig del af den samfundsmedicinske ekspertrolle.  
Opdelingen i lægeroller er teoretisk, idet enhver lægelig kompetence indeholder elementer fra de 
fleste af de syv roller. Opdelingen kan dog tjene til en bevidstgørelse om indholdet af de enkelte 
kompetencer.  
 
Det er karakteristisk for de lægelige opgaver, at læring bliver en cirkulær proces, hvor uddannel-
seslægen springer på et sted i cirklen, og efterhånden får en forståelse af de mange elementer 
cirklen er bygget op af. Med andre ord, så foregår læring inden for det samfundsmedicinske fag-
område ikke som en lineær læringsproces, hvor det ene ”håndgreb” er en forudsætning for, at det 
næste ”håndgreb” kan læres.  
Disse forhold betyder, at det ikke giver mening detaljeret at angive i hvilken rækkefølge kompe-
tencerne erhverves. Derimod kan der angives et ca. tidsrum, indenfor hvilket den enkelte kompe-
tence forventes opnået i den pågældende ansættelse. 
 

Nedenfor findes anvisning på, i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal 
godkendes. Kompetencegodkendelsen er jf. ovenstående tilstræbt fordelt efter sværhedsgrad, 
kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges ikke for den enkelte 
ansættelse, da disse jf. målbeskrivelsen alle er obligatoriske.  

Lærings- og kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse specifikt på det konkrete ansættel-
sessted er beskrevet i afsnit 3.2. 

 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx


 10 

CHECKLISTE – introduktionsuddannelse (logbog findes i målbeskrivelsen) 

Mål, nummer og  
kompetencemål 
 

Konkretisering af mål Læringsmetoder 
 

Kompetencevurde-
ringsmetode 
 

Tidspunkt for forven-
tet kompetencegod-
kendelse (mdr.) 

Introduktionsstilling 
12 mdr. 

Måned  

I1 Administrativ 
sagsbehandler / 
socialmediciner 
 

Kunne håndtere enkelt-
stående sager og kortere-
varende sagsforløb hhv. 
varetage den socialmedi-
cinske lægerolle 

 
Kunne journalisere  
 
Kunne kommunikere 
mundtligt og skriftligt  
 
Kunne fremlægge sager 
 
Kunne samarbejde  
 
Kunne balancere roller og 
hensyn 

 

Arbejde med rele-
vante opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. ud-
dannelsesplan og 
læringsdagbog  

Struktureret vejleder-
samtale vha. kompe-
tencekort  

12. 

I2 Mødedeltager 
 

Kunne deltage aktivt i 
møder 
 
Kunne udfærdige et refe-
rat 
 

Arbejde med rele-
vante opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. ud-
dannelsesplan og 
læringsdagbog  

Struktureret vejleder-
samtale vha. kompe-
tencekort  

9. 

I3 Teamdeltager 
 

Kunne fungere som delta-
ger i team, udvalg eller 
arbejdsgruppe 

 

Arbejde med rele-
vante opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. ud-
dannelsesplan og 
læringsdagbog  

Struktureret vejleder-
samtale vha. kompe-
tencekort  

6. 

I4 Underviser- og 
vejlederaspirant 

Kunne tilrettelægge egen 
læring 

 
Kunne vejlede kollega-
er/andet personale i 
sundhedsfaglige spørgs-
mål 
 
Kunne holde faglige op-
læg 

Arbejde med rele-
vante opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. ud-
dannelsesplan og 
læringsdagbog  

Struktureret vejleder-
samtale vha. kompe-
tencekort  

6. 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx
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3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 

 
I den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse anvendes kun to obligatoriske læringsstrategi-
er:  

 Arbejde med relevante opgaver  

 Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog 

og én obligatorisk kompetencevurderingsmetode: 

 Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort 

Begge læringsstrategier skal anvendes ved samtlige kompetencemål.  
Nærmere beskrivelse af læringsmetoder og vejledning til opbygning af portefølje samt 
kompetencekort mm. findes på DASAMS’ hjemmeside på www.dsff.dk 
 
Arbejde med relevante opgaver 
Under såvel introduktions- som hoveduddannelse foregår erhvervelse af de enkelte kompetencer 
under vejledning. I starten af en ansættelse følges den uddannelsessøgende tæt, men i løbet af 
ansættelsesperioden foregår arbejdet mere og mere selvstændigt i takt med det stigende 
kompetenceniveau. De opgaver, som uddannelseslægen arbejder med i introduktionsuddannelsen 
er fortrinsvis ukomplicerede og typiske for afdelingen. De opgaver, som hoveduddannelseslægen 
arbejder med stiger i sværhedsgrad fra ukomplicerede og typiske for den pågældende afdeling til 
komplicerede og atypiske.  
 
Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog 

Uddannelseslægen skal som led i sin læring opbygge en portefølje indeholdende  
Porteføljen for den samfundsmedicinske speciallægeuddannelses anbefales at bestå af følgende 
elementer: 

1. Karriereplan (udbygges fortløbende gennem hele speciallægeuddannelsen) 
 
2. Uddannelsesplan  
 
3. Kopi af udfyldte samtaleskemaer (introduktionssamtale, justeringssamtaler og slutevalue-

ringssamtale) 
 

4. Læringsdagbog 

 
5. CV 

 
Dokumenter fra porteføljen kan uploades til den elektroniske logbog www.logbog.net  
Dokumenter, der uploades på Logbog.net må ikke indeholde personhenførbare oplysninger fraset 
oplysninger vedr. uddannelseslægen selv. 
Porteføljen startes op i den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse og udbygges herefter 
løbende gennem speciallægeuddannelsen. 
Porteføljen skal dokumentere uddannelseslægens udgangspunkt, faglige udvikling og efterhånden 
erhvervede færdigheder, og er et supplement til Logbog.net 

Nærmere beskrivelse af læringsmetoder og vejledning til opbygning af portefølje mm. findes på 
DASAMS’ hjemmeside på www.dsff.dk 

 

http://www.dsff.dk/
http://www.logbog.net/
http://www.dsff.dk/
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Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort 

Dette er en aftalt vejledersamtale, hvor der med udgangspunkt i kompetencekort gives feedback 
på de delkompetencer, der er erhvervet siden sidste samtale. Ved hjælp af kompetencekortene 
bliver det muligt at vurdere, om den uddannelsessøgende læge på et tilstrækkeligt højt niveau har 
eller ikke har erhvervet alle de delkompetencer, der er nødvendige for en godkendelse af hver 
konkretisering og i sidste ende den samlede kompetence.  
Den uddannelsessøgende læge får i forbindelse med den strukturerede vejledersamtale mulighed 
for, med udgangspunkt i sin læringsdagbog, at fremlægge sine egne overvejelser/refleksioner over 
opgavehåndteringen, herunder egen rolle og indsats, hvilket bidrager til læringen.  
Kompetencekortene findes på DASAMS’ hjemmeside på www.dsff.dk 
 
Nedenfor beskrives kort, hvordan læringsmetoderne anvendes hhv. kompetencevurderingen fore-
går på det enkelte ansættelsessted, og hvem der skal foretage kompetencevurderingen. 
 
  
1. ansættelse:  
Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

 
Læringsmetoder 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Den samfundsmedicinske læring sker både i det kliniske daglige arbejde, hvor omdrejningspunktet 
er tværfaglig rehabilitering efter ICF-modellen, samt i løsningen af administrative opgaver i samar-
bejde med klinikchefen. 
 
 

http://www.dsff.dk/
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I1 Socialmediciner/administrativ sagsbehandler: 
Ad. socialmediciner 

Introduktionsuddannelseslæger i VCR varetager de fleste af alle de kliniske, lægelige opgaver, der 
er i på VCR, fraset at se patienter i ambulatoriet.  
Introduktionslægen har selvstændigt ansvar for egne patienter, men arbejder tæt sammen med og 
superviseres dagligt af en senior læge på sengeafsnittet, der superviserer dagligt.  Der er altid mu-
lighed for at drøfte problemstillinger med de øvrige seniore kliniske læger, da alle læger deler kon-
tor.  
IFC er kernen i den socialmedicinske rehabilitering på VCR. Introduktionslægen indgår i et team 
omkring den enkelte patient på lige fod med plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog 
og socialrådgiver. 
Beslutninger om patientens forløb tages i en tværfaglig kontekst, hvor uddannelseslægen tillige 
har et monofagligt ansvar for den medicinske behandling samt det overordnede ansvar for patien-
tens forløb fra indlæggelse til udskrivelse. Tværfagligt samarbejde beror på en stor respekt for de 
øvrige teammedlemmers faglighed samtidig med at man er forankret i sin egen monofaglighed. 
To gange pr. måned er det mulighed for formel monofaglig sparring på patientforløb i lægegrup-
pen, her trænes uddannelseslægen til at fremlægge en sag. 
 
En ikke ubetydelig del af rollen som patientansvarlig læge består i at koordinere patientens forløb 
med andre samarbejdspartnere i både region og kommune. Mange patienter har både behand-
lingsforløb og undersøgelser på andre afdelinger under og efter indlæggelsen, og udskrivelsen til 
kommunalt regi er en kompleks proces, hvor der er mange forhold, der skal være styr på.  
Tydelig skriftlig og mundtlig kommunikation er en forudsætning for at kunne varetage denne ko-
ordinering, og begge dele trænes vha. kommunikationsmodellen ISBAR. 
Kendskab til lovgivning, vejledninger og retningslinjer inden for området understøtter det daglige 
arbejde. 
 
Forebyggelse er en stor del af opgaven op VCR. Både forebyggelse af komplikationer under ind-
læggelse og efter udskrivelse på individniveau, men også forebyggelse af rygmarvsskader på sam-
fundsniveau.  
 

Ad. administrative opgaver 

Herudover har introduktionslæger en administrativ dag hver uge til oparbejdelse af administrative 
kompetencer.  
Epidemiologiske undersøgelser og formidling om rygmarvsskader vil være blandt uddannelseslæ-
gens opgaver. 
Herudover vil uddannelseslægen deltage i kvalitets-, udviklings og evalueringsopgaver og udarbej-
delse af retningslinjer. 
 
De administrative opgaver vil blive løst efter følgende skabelon: 

1. Afdækning af bagvedliggende lovgivning, retningslinjer  
2. Afdækning af historik, hvad har vi og andre gjort indtil nu 

3. Identifikation af samarbejdspartnere 

4. Projektledelse: Introduktionslægen bliver tovholder på opgaven, og er ansvarlig for at lave 
en projektplan med tidsfrister 

5. Præsentation af resultat af opgaven i til relevante personer eller i forskellige fora, eksempel-
vis ved tværfaglig undervisning, for lægegruppen eller i andre relevante fora interne eller 
eksternt.  
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I2 Mødedeltager  
 
Som patientansvarlig læge leder uddannelseslægen alle tværfaglige patientkonferencer på egne 
patienter. Formålet med konferencerne er at sikre, at alle i teamet kender planen og at der kan 
foretages justeringer i forhold til denne, såfremt der opstår afvigelser. På konferencerne deltager 
alle faggrupper sammen med patient og pårørende. Disse afholdes minimum 3 gange i løbet af en 
indlæggelse samt ad hoc efter behov. 
Uddannelseslægen leder konferencerne og har ansvar for at skrive et resume/referat fra konfe-
rencen. Supervision vil foregå dels ved observation af uddannelseslægen på konferencerne samt 
ved gennemgang af resume med speciallæge. Herudover holder teamet ugentlige målsætnings-
møder sammen med patienten hvor fremtidige mål for forløbet sættes, og tværfaglige sparring-
møder. 
 
Uddannelseslægen vil være referent på lægemøder, der afholdes ca. hver 2 måned. Herudover vil 
uddannelseslægen lave dagsordener og referater ved tværfaglige møder i relation til kvalitets-, 
udviklings og evalueringsopgaver. 
 

I3 Teamdeltager 

VCR arbejder teambaseret omkring den enkelte patient ud fra konceptet at fælles viden er lig med 
større viden. 
Uddannelseslæge vil blive trænet i at være ligeværdig teamdeltager med de øvrige faggrupper, 
samtidig med at uddannelseslægen skal forblive stærk i sin egen monofaglighed.  
Uddannelseslæge er samtidig leder af det enkelte patientforløb, og det er en balancekunst at kun-
ne vurdere, hvornår man skal være teammedlem og hvornår man skal påtage sig lederrolen. 
Uddannelseslægen vil blive tæt støttet i denne opgave af vejleder. 
 
 
I4 Underviser- og vejlederaspirant 

Uddannelseslægen vil deltage i den strukturerede patientundervisning. Herudover vil uddannel-
seslægen undervise kolleger både monofagligt og tværfagligt primært i samfundsmedicinske em-
ner, som eksempelvis kunne være vejledning i kørekort, tilskudsregler, kvalitet og patientsikker-
hed. 
 
Ansvarlig for fagområder 

Introduktionslægen bliver under supervision fagligt ansvarlig for områderne: Infektion, ulighed i 
sundhed, gravide rygmarvsskadede, fertilitet og misbrugere.  
Rollen som fagligt ansvarlig ved at være opsøgende på ny viden og litteratur på områderne, og 
holde sine kolleger fagligt opdateret. 
 
Uddannelseslægen vil deltage med vejledning og/eller undervisning i oplæring af nye kolleger bå-
de monofagligt og tværfagligt. 
 
Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog 

Uddannelseslægen påbegynder fra starten i ansættelsen arbejdet med læringsdagbogen. Sammen 
med vejleder udarbejdes uddannelsesplanen, som løbende justeres ved vejledersamtaler og på 
baggrund af læringsdagbogen. Det er uddannelseslægens ansvar løbende at opdatere sin lærings-
dagbog og portefølje.  
Læringsdagbogen indeholder refleksioner over egne opgaver. Uddannelseslægens portefølje bru-
ges i VCR til at tydeliggøre progression inden for specialet inden for de 7 lægeroller. 
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Porteføljen opbygges af dokumenter vedr. ansættelsen¸ anonymiserede cases, referater og andre 
administrative opgaver, litteraturliste, læringsdagbog, uddannelsesplan, CV og logbog.  
Det tilstræbes, at der holdes vejledersamtaler hver måned. Uddannelseslægen er sammen med 
vejleder ansvarlig for at få afholdt samtalerne og opdatere porteføljen 

 
 
Kompetencevurderingsmetoder 

Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort 

 

I1 Socialmediciner: 
Struktureret vejledersamtale, som med udgangspunkt i nedenstående kompetencekort baserer sig 
på gennemgang af: - min. 3 sager fra uddannelseslægens læringsdagbog - vejleders observation af 
min. 1 sagsfremlæggelse  
 
I2 Mødedeltager 

Struktureret vejledersamtale, som med udgangspunkt i nedenstående kompetencekort baserer sig 
på gennemgang af: - vejleders observation af min. 1 møde - min. 1 referat  
 
I3 Teamdeltager 

Struktureret vejledersamtale, som med udgangspunkt i nedenstående kompetencekort baserer sig 
på gennemgang af: - vejleders supervision af min. 1 møde i team, udvalg eller arbejdsgruppe - del-
opgave  
 
I4 Underviser- og vejlederaspirant 

Struktureret vejledersamtale, som med udgangspunkt i nedenstående kompetencekort baserer sig 
på gennemgang af: - uddannelseslægens uddannelsesplan - uddannelseslægens optegnelser i læ-
ringsdagbog vedr. vejledningssituation - vejleders observation af min. 1 fagligt oplæg  
 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 
Generelle kurser 

I introduktionsuddannelsen gennemføres kursus i vejledning, og i hoveduddannelsen gennemføres 
3 kurser i samarbejde, organisation og ledelse (SOL I-III). De generelle kurser udmøntes og plan-
lægges hovedsageligt regionalt af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedssty-
relsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Læ-
gen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
De generelle kursers gennemførelse dokumenteres i Logbog.net. 
  
 

4. Uddannelsesvejledning  
 
Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. Der skal 
efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg (se også side 3). 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af uddannelsesvejledningen på ansættelsesstedet.  
Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets 
hjemmeside ud fra det anførte link. 

https://rn.plan2learn.dk/default.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/B512E8C9F4314885AA62705FC81B473C.ashx
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1. ansættelse:  
 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 

VCR deltager i den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse både som klinisk og samfundsme-
dicinsk ansættelsessted. VCR har max. en uddannelseslæge af gangen, og uddannelseslægen op-
fordres derfor at deltage i regionale arrangementer med andre uddannelseslæger i samfundsme-
dicin, samt andre samfundsmedicinske arrangementer.  
Der er ugentlig undervisning enten monofagligt eller tværfagligt, som beskrevet i afsnit 2.1. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Der afholdes vejledningssamtaler hver måned, hvor der løbende evalueres i forhold til kompeten-
cekort udarbejdet af DASAMS til målbeskrivelse 2013. Der gives ved alle vejledningssamtaler indi-
viduel sparring på de 7 lægeroller generelt. Ved vejledningssamtalerne synliggøres områder, hvilke 
dele af kompetencekortet der er opnået, og hvilke der mangler for at hele kompetencen kan god-
kendes. Kompetencevurdering udføres af hovedvejleder, som er speciallæge i samfundsmedicin. 
Daglige, kliniske vejledere superviserer uddannelseslægen i de daglige opgaver, men foretager ik-
ke kompetencevurdering. Vejledningssamtalerne gennemføres efter og dokumenteres vha. skabe-
lonerne i den samfundsmedicinsk portefølje, som findes på www.dsff.dk 
Hovedvejleder har deltaget i og gennemført Videreuddannelsesregion Nords vejlederkursus for 
speciallæger. 
 
Udarbejdelse af uddannelsesplan 

Uddannelseslægen påbegynder straks fra starten af ansættelsen arbejdet med sin portefølje inkl. 
læringsdagbog og uddannelsesplan.  
Sammen med hovedvejleder udarbejder uddannelseslægen uddannelsesplanen, som løbende ju-
steres ved vejledningssamtaler bl.a. på baggrund af læringsdagbogen. Hovedvejleder som også 
fungerer som uddannelsesansvarlig overlæge godkender uddannelsesplanen. 
Det er uddannelseslægens ansvar løbende at opdatere sin portefølje.  
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 

Der er rig mulighed for supervision i det daglige kliniske arbejde, da man arbejder tæt sammen 
med en senior læge.  De administrative opgaver vil blive superviseret af hovedvejleder. 
 
Konferencer/møder 

Der er ugentlige konferencer og møder, som beskrevet i afsnit 2.1 

 

5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 
lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 
den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 
nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektor-
rapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil lø-
bende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-
cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4. 
                                                           
1
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  

2
  http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/  

3
  http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/  

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
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5.1 Evaluer.dk 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddan-
nelsesstederne elektronisk via system på www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 
både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 
dets læringsrammer. Evalueringen foregår via www.evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager 
log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evaluerin-
ger af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentlig-
gøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesan-
svarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. 
For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, 
mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hos-
pitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet med at forbedre den læge-
lige videreuddannelse. 
 
5.2 Inspektorrapporter 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-
vende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for lægers videre-
uddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-
dannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvali-
tetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-
torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den PKL i de enkelte specialer føl-
ger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på 
afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 
videreuddannelse herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige 
videreuddannelse på alle specialets uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen. 
Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 
inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer  
DRRLV. 
 
 

6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger; der henvises til afdelingens hjemmeside 

Hospitalsenhedmidt.dk 
 
Specialeselskabets hjemmeside 

Dansk Selskab for Folkesundhed, DSFF  
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, DASAMS 
 
                                                                                                                                                                                                 
4
  http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 

5
  http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  

6
  http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 

http://www.evaluer.dk/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/vestdansk-center-for-rygmarvsskade/
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/dasams.101.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
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Sundhedsstyrelsen   
www.sst.dk  
Den lægelige videreuddannelse 
 
Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 

Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 
 
Andre 

Lægeforeningens karriererådgivning (karrieresparring) 
 

http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside?
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
https://www.laeger.dk/karriereraadgivning-yngre-laeger

