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I Indledning 
Uddannelsesprogrammet er baseret på en generel beskrivelse af arbejdsforhold på 
Socialmedicinsk Enhed i Aalborg og på ”Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i 
Samfundsmedicin 2007". (skal godkendes regionalt)  

 
Den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse blev etableret i 1982 med linierne administrativ 
medicin og arbejdsmedicin. I 1987 blev disse suppleret med socialmedicin. I 1994 iværksættes 
på ny en opdeling i to selvstændige specialer: arbejds- og miljømedicin og samfundsmedicin. 
Administrativ medicin og socialmedicin blev nu integreret i specialet samfundsmedicin. 
I socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske 
problemstillinger hos den enkelte patient. I den administrative medicin arbejdes oftest på 
gruppeniveau med udvalgte grupper af befolkningen eller på samfundsniveau. 

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 epidemiologisk metode. Derfor indeholder den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse både teoretisk og praktisk indlæring og træning fra uddannelse på 
kliniske sygehusafdelinger og fra uddannelse uden for den kliniske sygehusverden. 

 
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus 
Socialmedicinsk Enhed på Aalborg Sygehus blev oprettet som afdeling i 1997 og er ledet af den 
specialeansvarlige overlæge, som er speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Enheden 
er administrativt placeret under Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus. 
 
Klinisk socialmedicins formål er at bevare eller udvikle bedst mulige funktionsevne på trods af 
helbredsmæssige problemer. Der anvendes et helhedssyn, hvor såvel  biologiske, psykologiske 
som sociale forhold inddrages i vurderingen af den socialmedicinske handleplan. Socialmedicin 
lægger vægt på forebyggelse og på tværfagligt samarbejde. 
 
Socialmedicinsk Enheds arbejdsopgaver kan opdeles i 
 

- læge- og psykologfaglig betjening af nordjyske kommuner og 
revalideringscentre 

 
- forskning og udvikling 

 
- undervisning og formidling 

 
- postgraduat uddannelse af både læger og psykologer 

 
 
Socialmedicinsk Enhed har funktion som uddannelsesafdeling i forbindelse med uddannelsen til 
speciallæge i samfundsmedicin.  
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Socialmedicinsk Enhed har via Den lægelige Videreuddannelse  -  Region Nord fået til opgave at 
varetage en introduktionsuddannelse i en et års stilling og være stamafdeling for et hoveduddan-
nelsesforløb på 1 - 1½ år.  

 
II Uddannelsesforløb på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg 
Introduktionsuddannelsen varer 12 måneder og finder sted ved ansættelse i samfundsmedicinsk 
introduktionsstilling på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus.  

Den uddannelsessøgendes vurdering af specialevalg foretages i samarbejde mellem den 
uddannelsessøgende og vejlederen senest ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. 

Efter godkendt introduktionsforløb kan den uddannelsessøgende ansøge om hoveduddannelse. 
Hoveduddannelsen omfatter ansættelse i et samlet uddannelsesforløb af 48 måneders længde, der 
tilsammen sikrer, at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes.  

Kompetencerne erhverves ved: 

• Klinisk uddannelse (18-24 måneders ansættelse) 

• Samfundsmedicinsk uddannelse (24-30 måneders ansættelse) 

• Teoretiske kurser (generelle og specialespecifikke kurser) 

• Forskningstræning 

 

 
III Uddannelsesprogrammets indhold 
Introduktionsperiode 
Inden tiltrædelse får læger, der ansættes i introduktionsuddannelse tilsendt  introduktionsprogram 
fælles for nyansatte læger, uddannelsesprogram samt Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for spe-
ciallægeuddannelse i samfundsmedicin. 
Introduktionsperioden strækker sig over 2 uger. I denne periode deltager lægerne også i den 
centrale (fælles) introduktion (fire dage) ved Aalborg Sygehus. Som udgangspunkt vil læger, 
som ansættes i uddannelsesforløb blive introduceret i Socialmedicinsk Enhed ved social-
overlægen støttet af øvrige medarbejdere i enheden. Efterfølgende introduceres til Arbejds-
medicinsk Klinik ved den administrerende overlæge. Herefter vil introduktionsperioden primært 
bestå af en indføring i de forskellige kerneydelser, som afdelingen yder. I den forbindelse vil 
lægen  blive præsenteret for øvrige interne/eksterne samarbejdspartnere. De enkelte arbejds-
funktioner vil blive gennemgået i detaljer og samtidig vil lægen deltage i arbejdsfunktionerne 
under supervision.  
I  introduktionsperioden indgår lægen i reduceret omfang i den normale arbejdstilrettelæggelse.  
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Den uddannelsessøgende læge vil have en introduktionssamtale med uddannelsesansvarlig 
overlæge, hvor uddannelsesprogram og logbog gennemgås og en første justeringssamtale aftales. 
Efter introduktionssamtalen vil der foreligge en uddannelsesplan jf. logbog, som indeholder 
notater om den uddannelsessøgende læges forudsætninger og egenskaber for at indgå i specialet, 
mål og forventninger til opholdet og beskrivelse af hvordan disse indfris. 
 

3.1 Teoretisk viden 
Lægen i undervisningsstillingen skal aktivt tilegne sig en teoretisk viden, der som minimum 
modsvarer kravene i målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. 
Speciallægen skal have færdigheder inden for følgende 7 ”roller”:  
1. Medicinsk ekspert, som yderligere er opdelt i 4 områder (Generelle samfundsmedicinske 
kompetencer, Kliniske kompetencer, Administrativ medicin, Socialmedicin).  
2. Forebygger/sundhedsfremmer 
3. Kommunikator 
4. Samarbejder 
5. Leder/administrator 
6. Akademiker 
7. Professionel   
Kompetencerne erhverves under ansættelse på sygehusafdelinger, almen praksis og på Socialme-
dicinsk Enhed og andre samfundsmedicinske institutioner, afhængig af hvilket speciale, man 
ønsker at beskæftige sig med fremover. Endvidere ved teoretiske kurser og i forbindelse med 
forskningstræning. 
 

3.1.1 Selvstudium 
Tidligt i ansættelsesperioden bør lægen i uddannelsesstilling sætte sig ind i relevante dele af 
lovgivningen på det sociale område, med særlig opmærksomhed på  aktuelle forandringer. 
Relevante dele er beskrevet under punkt 3.3.1 - lovgivningsmæssige forhold.  
Som basis for en indgående forståelse af det samfundsmedicinske/socialmedicinske 
problemområde, bør lægen som udgangspunkt benytte og tilegne sig indholdet af følgende 
grundbøger inden for området: 
- Niels Michelsen et al.:   Klinisk Socialmedicin,  
    Munksgaards Forlag.  
- B.E. Holstein et al:  Medicinsk Sociologi,  
  FADL's Forlag.  
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Som introduktion til de samfundsmedicinske forskningsmetoder kan der anbefales 3 tekstbøger: 
-  J.Olsen et al.   Analytisk epidemiologi - en introduktion. 
- A. Foldsbang et al.    Epidemiologi - sygdom og befolkning,  
- Finn Kamper-Jørgensen et al. Forebyggende Sundhedsarbejde,  
I øvrigt vil lægen i uddannelsesstilling have adgang til relevante tidsskrifter. Der kan nævnes: 

-  Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.  
- Lægekonsulenten. 

 - Nyhedsbrev fra Social- og Sundhedssektoren. 
 - Nyhedsbrev for lægekonsulenter og almen praksis.  
 - Scandinavian Journal of Public Health. 
  - European Journal of Public Health. 
 
På Arbejdsmedicinsk Klinik findes i øvrigt et fagbibliotek, som dækker såvel socialmedicinsk 
som arbejdsmedicinsk  relevante fagbøger og tidsskrifter, som til stadighed holdes ajour. Der er 
desuden adgang til søgning i  fagdatabaser såvel  inden for arbejdsmedicin, toksikologi som 
sociallovgivningen. Der er til biblioteket knyttet bibliotekar.  
 

3.1.2 Møder, undervisning m.m. 
En dag om ugen er der konference, undervisning i relevante emner i samarbejde med 
Arbejdsmedicinsk Klinik, medarbejdermøder. Der er regelmæssige forskningsmøder, lægemøder 
og udviklingskonferencer. En gang om måneden afholdes reumatolog-konference og hvert 
kvartal afholdes MED møder med Arbejdsmedicinsk Klinik, som er afdelingens samarbejds-
organ mellem ledere og medarbejdere. 
 

3.1.3 Kurser 
Under forudsætning af optagelse på det teoretiske kursus i samfundsmedicin, ydes der 
tjenestefrihed til dette. Herudover vil der være mulighed for i uddannelsesøjemed at deltage i 
andre relevante samfundsmedicinske kurser, konferencer eller kongresser. 
 

3.2 Klinisk uddannelse 
Det kliniske arbejde er højt prioriteret i Socialmedicinsk Enhed. For læger i udddannelsesstilling 
er der mulighed for at få indgående kendskab til den samfundsmedicinske/socialmedicinske 
faglighed, primært i form af et helhedssyn på baggrund af et bio-psyko-socialt  sygdomsbegreb og 
udstrakt  anvendelse af tværfaglighed i den socialmedicinske  arbejdsproces. Der kræves gode  
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analytiske evner samt evne til overblik, syntese og selvstændigt arbejde. Klienten i den 
socialmedicinske sammenhæng er ofte inde i en langvarig, svært belastet helbredsmæssig 
situation med primære og/eller sekundære psykosociale konsekvenser, også for klientens familie. 
Det medfører, at lægen bør være i stand til at udvise respekt og empati samtidig med, at 
grundighed, systematik og faglighed er afgørende for arbejde med klienten. Der lægges derfor 
stor vægt på uddannelse i kommunikation, herunder i læge/patientsamtale, som et vigtigt 
instrument til kontakt, formidling og diagnostik af komplicerede sammenhænge. 
Gensidig supervision er en væsentlig del af det kliniske arbejde, som er etableret med henblik på 
at forbedre uddannelse og kvalitet af de socialmedicinske produkter. 
 
Tilegnelse af flere kompetencer, angivet i målbeskrivelsen kan ikke opnås på Socialmedicinsk 
Enhed men skal erhverves i såkaldte fokuserede ophold af 14 dages varighed. Der vil være 
mulighed for disse ophold ved embedslægeinstitution Region Nord, børne- og ungelægeafdeling 
og Misbrugscenter i Region Midtjylland og Aalborg Kommune. 
 

3.3 Forvaltningsmedicinsk uddannelse 
Det er en grundlæggende forudsætning for klinisk samfundsmedicinsk/socialmedicinsk arbejde, at 
lægen i undervisningsstillingen har et dybtgående kendskab til lovmæssige forhold på området.  
Samtidig er evner og vilje til samarbejde med andre fag-/personalegrupper essentielt for den 
samfundsmedicinske/socialmedicinske funktion. 
 

3.3.1 Lovgivningsmæssige forhold   
Som det fremgår af punkt 3,1.1 selvstudium, bør lægen i undervisningsstillingen tidligt i 
uddannelsesforløbet sætte sig ind i relevante dele af den sociale lovgivning. Det er vigtigt, at 
lægen hurtigt får en teoretisk forståelse af lovstoffet med henblik på efterfølgende anvendelse i 
praksis. 
Den højest prioriterede del af lovgivningsstoffet i forhold til Socialmedicinsk Enheds 
kerneydelser er: 

Lov om aktiv socialpolitik (kontanthjælp og aktivering, revalidering, fleksjob og 
skånejob) 

 
Sygedagpengeloven (lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel) 
Lov om social pension 

 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område(regler om 
klageadgang og fra forvaltningsloven) 
 
Lov om social service (dagtilbud til børn og unge, personlige hjælpeordninger, 
hjælpemidler m.m.) 
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 Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 
 Kendskab til Forvaltningslov og Sundhedslov. 
 
Med henblik på ajourføring af forvaltningspraksis i henhold til ovennævnte vejledninger, bør 
lægen følge med i løbende publikationer fra Den Sociale Ankestyrelse (DSA). 

Ankestyrelsens Principafgørelser 
Nyt fra Ankestyrelsen 
Ankelstyrelsens praksis-undersøgelser indenfor social pension, revalidering og 
sygedagpenge 

 
Lægen skal også orientere sig i hæftet: Sociallægeligt samarbejde udgivet af DaDL, som 
indeholder vejledning om blanketter og attester, som benyttes i det sociallægelige samarbejde. 
 

3.3.2 Administration 
I uddannelsesforløbet skal lægen i uddannelsesstillingen opnå rutiner i løsning af forskellige typer 
af administrative opgaver. 
Der kan være tale om: 
- Koordinerende funktioner indenfor flere af afdelingens arbejdsområder, eksempelvis 

styring af decentralt revalideringsarbejde og koordinering af aktiviteter i forhold til 
institutionerne. 

- Arrangør/programlægning  f.eks. i  ½ - 1 år, hvor lægen i uddannelsesstillingen lægger 
program for faglig undervisning på Arbejdsmedicinsk Klinik/Socialmedicinsk Enhed. 

- Sekretærfunktioner  i forskellige arbejdsgrupper, hvilket også indbefatter 
referentfunktion på afdelingsmøder. 

 

3.3.3  Internt og eksternt samarbejde. 
Som samfundsmediciner/socialmediciner har man stor kontaktflade både i forhold til egen 
faggruppe, men også i udstrakt grad med andre fag-/personalegrupper. Der er tale om kontakt 
til/samarbejde med kolleger i Socialmedicinsk Enhed, øvrige Arbejdsmedicinsk Klinik samt på  
andre relevante afdelinger på Aalborg Sygehus. Herudover hyppig kontakt til øvrig  personale 
bredt i social- og sundhedssystemet.  
Arbejdet foregår i et samarbejde med andre personalegrupper, hvor lægen udgør en ligeværdig del 
i forhold til andre faggrupper som værkstedsmedarbejder, fysioterapeut, psykolog og 
socialrådgiver. 
Netop i det tværfaglige samarbejde er det vigtigt, at lægen i uddannelsesstillingen opøver evnen 
til at formulere sig klart såvel skriftligt som mundtligt. 
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3. 4 Forskning 
Lægen i uddannelsesstillingen vil blive inddraget i vejledt projektarbejde/forskning, som foregår 
på Socialmedicinsk Enhed. Der er i uddannelsesstillingen afsat tid  til deltagelse i projektarbejde. 
I den forbindelse er det vigtigt, at lægen får kendskab til principperne for klinisk 
forskning/projektarbejde, hvilket blandt andet betyder, at lægen som udgangspunkt bliver i stand 
til at udarbejde en projektprotokol, indsamle data, analysere og formidle. Projektet skal 
gennemføre i henhold til regler om forskningstræning. Forskningssamarbejdet vil foregå under 
supervision af den forskningsansvarlige overlæge. 
 

3.5 Undervisning 
Lægen i uddannelsesstillingen vil komme til at forestå  klinisk undervisning, eksempelvis i 
forhold til kolleger på klinikken, på sygehuset eller  i forhold til andre faggrupper, eksempelvis på 
revalideringsinstitutionerne og i  kommuner.  
 

3.6 Vejledning og evaluering 
Vejledning og evaluering af lægen i undervisningsstillingen i uddannelsesforløbet vil foregå i 
henhold til målbeskrivelsen for specialet. Samtidig kan håndbogen "Vejledning og evaluering i 
speciallægeuddannelsen - struktur, retningslinier og ansvarsfordeling", Sundhedsstyrelsen 1998, 
være med til at sikre, at uddannelsesprogrammet gennemføres og til at monitorere uddannelses-
processen med henblik på sikring af uddannelsens kvalitet. 
 

3.6.1 Vejlederfunktioner 
Vejlederfunktionen varetages af den specialeansvarlige overlæge ved Socialmedicinsk Enhed 
eller en af ham udpeget medarbejder. 
Der fokuseres på krav, ansvar og funktion for uddannelsesansvarlige overlæge, kvalifikationer, 
krav og udvælgelse af klinisk vejleder, ansvar og opgaver for klinisk vejleder og tilgængelige 
kurser for uddannelsesansvarlig overlæge og vejleder.  
Opmærksomheden henledes på, at der også fokuseres på krav og forpligtelser for lægen i 
undervisningsstillingen.  
 

3.6.2  Introduktionssamtale, justeringssamtale(r) og slutevalueringssamtale 
Som det fremgår beskrivelsen af introduktionen til afdelingen, vil lægen i undervisningsstillingen 
tidligt i introduktionsperioden komme til en introduktionssamtale med den specialeansvarlige 
overlæge. 
Der vil, afhængigt af den enkeltes uddannelsesforløb, blive afholdt én eller flere 
justeringssamtaler. 
Til hver samtale vil der foreligge et skema/en kontrakt med relevante checkpunkter svarende til 
det evalueringsmateriale, der forligger i ovennævnte håndbog og målbeskrivelse. 
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Skematisk vil der også svarende til introduktionssamtalen blive lagt en individuel uddannel-
sesplan. Ved justeringssamtalerne vil der blive tale om en opfølgning af uddannelsesplanen, og 
ved slutevalueringssamtalen laves en sammenfattende bedømmelse for lægen i undervisnings-
stillingen. 
 

IV Holdning og etik 
 
Samfundsmedicin beskæftiger sig blandt andet  med sammenhængen mellem helbredsforhold, 
livsstil  og levekår som grundlag for en samfundsmedicinsk holdning. 
Holdningen kan tematiseres på følgende måde: 

- En menneskeforståelse, som omfatter et bio-psyko-socialt- sygdomsbegreb. 
- En erkendelse af den tværfaglige  nødvendighed. Helbredsproblemer er ofte 

komplicerede og har konsekvenser, som rækker ud over det gængse sundhedsvæsen. 
Det er derfor nødvendigt at inddrage flere faggrupper  i problemløsningen. Det 
praktiske samfundsmedicinske arbejde forudsætter kendskab til indholdet af og 
respekt for de faggrupper, som man arbejder sammen med.  

- Vægt på forebyggelse på baggrund af en viden om samfundsmæssige forholds 
betydning for bevarelse af et godt helbred, udvikling af sygdom og for konsekvenser 
af sygdom og behandling. 

 

Forståelse og konkretisering af denne samfundsmedicinske holdning bør gradvis søges udviklet i 
løbet af uddannelsesforløbet. 
Ligeledes bør etiske aspekter  diskuteres løbende gennem hele uddannelsesforløbet. Der er tale 
om stillingtagen til etik på såvel individ- som gruppe- og samfundsniveau. 
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V Checkliste 
 
Checklisten er udfærdiget i forhold til de konkrete hovedarbejdsområder, som Socialmedicinsk 
Enhed beskæftiger sig med.  
Målbeskrivelsens skema vedrørende specifikke kompetencer, som skal erhverves i 
uddannelsesforløbet i kombination med logbogen danner grundlag for en checkliste. 
 

Revalideringsområdet  
På  revalideringscentrene er der mindre, men dog væsentlige forskelle i den anvendte 
revalideringsmetode og deraf resulterende  revalideringsproces. Det tilstræbes derfor, at lægen i 
undervisningsstilling  i  sit uddannelsesforløb tilknyttes mere end én revalideringsinstitution med 
en varighed på den enkelte institution på minimum et halvt  år.  
Den uddannelsessøgende forventes at kunne gennemføre:  

- Socialmedicinsk samtale som led i udfærdigelse af handleplaner 
- Socialmedicinsk vurdering baseret på sagsakter 
- Visitationssamtale med deltagelse af klient, kommunal sagsbehandler og 

revalideringsmedarbejder. 
- Visitation på baggrund af sociale og helbredsmæssige akter. 
- Tværfaglige konferencer 
- Holdundervisning vedrørende generelle socialmedicinske problemstillinger og 

specifikke områder indenfor sundhedsområdet.. 
 
I introduktionsmappen findes en beskrivelse af de enkelte socialmedicinske ydelser til 
revalideringsområdet. 
Der er  mulighed for at lægen i uddannelsesstilling kan besøge institutioner med socialmedicinsk 
relevante revaliderings/rehabiliteringstiltag, eksempelvis  Farsø Rygambulatorium, 
Reumatologisk afdeling  og SmerteCentret.  
 

Lægekonsulentarbejde i kommuner 
Den socialmedicinske betjening af de kommunale socialforvaltninger ydes med henblik på at 
forbedre kvaliteten af lægekonsulentarbejdet, hvor den socialmedicinske grundholdning i form af 
en bio-psyko-social sygdomsmodel anvendes. Afhængig af kommunernes størrelse og behov 
køber de sig til hele eller dele af et socialmedicinsk årsværk. 
Det klinisk individuelle arbejde kan udføres indenfor alle sagstyper på arbejdsmarkedsområdet 
såsom sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, fleksjob og førtidspension. Generelt kan 
arbejdsfeltet beskrives som vurdering af: 
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- Sygdommens konsekvenser for funktionsniveau/arbejdsevne. 
- Psykosociale faktorers indflydelse på/medvirken til aktuelle situation og prognose. 
- Behandlingsmuligheder af social og lægelig art. 
- Helbredsmæssig og social prognose. 
- Skånehensyn. 

 
Ovenstående generelle vurderinger/rådgivning foretages på baggrund af nedenstående konkrete 
arbejdsopgaver/ydelser, som den uddannelsessøgende forventes at kunne gennemføre: 

kontinuerlig dialog med sagsbehandler 
sagsbehandling i tværfaglige møder 
udfærdigelse af lægeskøn 
attester m.v. 
deltagelse i afklarende og motiverende samtaler med klient og sagsbehandler 
socialmedicinsk samtale/undersøgelse 
deltagelse i rundbordssamtale 

 
Der er behov for indsats i forhold til grupper, lokalsamfund og samfund for at bedre mulighederne 
for arbejdsmarkedstilknytning hos den sårbare klient. Denne del af det socialmedicinske arbejde 
vil i forhold til kommunerne kunne udføres ved socialmedicinsk deltagelse i forskning, udvikling, 
undervisning og rådgivning. 
Den uddannelsessøgende forventes i mindre omfang at deltage i: 

forskningsmæssige opgaver i kommuner 
udvikling 
undervisning 
socialmedicinsk rådgivning af ledelse og socialudvalg 

 
I introduktionsmappen findes en beskrivelse af lægekonsulentarbejdet og de enkelte 
socialmedicinske ydelser. 
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Medicinsk ekspert 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I1 
Sagsbehand
ling 

Kunne varetage sagsbehandling på 
områder, som omhandler væsentlige 
problemstillinger i en 
samfundsmedicinsk sammenhæng 

Kunne foretage vurdering af f.eks. 
bevægeapparats og psykiske sygdommes 
betydning i forbindelse med 
sagsbehandling i sager vedr. 
sygedagpenge, revalidering, fleksjob, 
førtidspension og kontanthjælp 
 
Kunne vurdere levevilkår og sundheds 
betydning for en sag 
 
 

Arbejde med relevante opgaver i 
sygedagpenge- og beskæftigelsesafsnit.  
Udarbejde socialmedicinske notater. 
Udarbejde attestanmodninger til eksterne 
samarbejdspartnere som f.eks. 
praktiserende læger, speciallæger og 
psykologer. 
Tværfagligt samarbejde med f.eks. 
kommunale 
sagsbehandlere/socialrådgivere og 
psykologer.  
 
Arbejde med relevante opgaver i 
revalideringscenter. Tværfagligt 
samarbejde med bl.a. borger, psykologer, 
socialrådgivere og holdledere.  
Udfærdige socialmedicinske notater og 
vurderinger. Udfærdige 
attestanmodninger.  
 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
Deltagelse i tværfaglig drøftelse med 
sociallæger og psykologer på sagsmøder 
Deltagelse i lægemøder 
Fremlæggelse af 2 cases på lægemøde – 
gemmes i logbog  
 

Struktureret samtale med vejleder 
 
Vejleder vurderer fremlæggelse 
af cases på lægemøde 
 
 
 
 
 
 

I2 
Sagsforløb  

Kunne planlægge og gennemføre 
sagsforløb  
 

Kunne planlægge et forløb til lægefaglig 
belysning af en borgers helbredsforhold i 
forhold til funktionsevne, 
behandlingsmuligheder, prognose og 
skånehensyn. 
 

Tildeling af relevant sagsforløb fra 
Jobcenter eller revalideringscenter. 
Udføres under supervision af vejleder.  
Drøftelse med kolleger og vejleder 
Præsenteres på lægemøde.  
Casepræsentation gemmes i logbog 
 

Struktureret samtale med 
vejleder, herunder vurdering af 
opgave og fremlæggelse 
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Medicinsk ekspert - fortsat 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I3 
Lovgivning 

Kunne redegøre for og anvende 
relevant lovgivning i 
sagsbehandlingen 

Retssikkerhedsloven, Sygedagpengeloven, 
Aktivloven, pensionsloven, serviceloven 
og sundhedsloven 

Selvstudium / vejledersamtale 
Inddrages i relevante opgaver i Jobcenter 
og  revalideringscenter.  
Diskussion med kolleger og vejleder ud fra 
konkrete sagsforløb 
Casepræsentation – inddrages i 
ovenstående fremlæggelse 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 

I4 Ulighed i 
sundhed 

Kunne redegøre for betydningen af 
ulighed i sundhed inden for et 
relevant område og muligheder for 
en indsats  

På individ- og samfundsniveau Selvstændigt studie 
Arbejde med relevante opgaver 
Diskussion med kolleger og vejleder ud fra 
konkrete sagsforløb 
 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
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Kommunikator 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I5 Vurdere 
kommunika
tion 

Kunne redegøre for en given 
kommunikationssituation på såvel 
individniveau som gruppeniveau 
både mundtligt og skriftligt  

Kunne vurdere de ydre rammer, 
deltagernes forudsætninger og interesser 
samt kunne tilpasse 
kommunikationsformen i situationer, hvor 
kommunikationen er vanskelig på grund af 
anden etnisk kulturel baggrund, psykisk 
uligevægtig eller andre årsager 
 

Arbejde med relevante opgaver ved f.eks. 
deltagelse i lægemøder, socialmedicinske 
tværfaglige sagsmøder, møder med 
sagsbehandlere og ambulante afklaringer 
med borgerdeltagelse 
 
Refleksion over praksis  
Diskussion med kolleger og vejleder 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 

I6 Formidle Kunne formidle lægefaglige 
oplysninger til medarbejdere med 
ikke-sundhedsfaglig baggrund 

Kunne vurdere situationen/ målgruppen og 
tilpasse formidlingen såvel mundtligt som 
skriftligt i et forståeligt sprog 

Arbejde med relevante opgaver i Jobcenter 
og revalideringscenter.  
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
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Samarbejdspartner 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I7 
Samarbejds-
relationer 

Kunne etablere og udvikle 
samarbejdsrelationer med 
udgangspunkt i gensidig respekt i 
forhold til patienter/klienter, 
pårørende, kolleger og øvrige 
samarbejdspartnere  

 Under supervision arbejde med relevante 
opgaver i f.eks. Socialmedicinsk Enhed, 
Jobcenter og revalideringscenter, der 
kræver samarbejde med nogle af de 
nævnte samarbejdspartnere. 
 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder  

I8 
Tværfagligt 
samarbejde 

Kunne samarbejde med mange 
faggrupper i og uden for 
sundhedsvæsenet i respekt for den 
forskellige faglighed  

 Under supervision arbejde med relevante 
opgaver som kræver samarbejde med flere 
faggrupper i og uden for sundhedsvæsenet  
 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 

I9 Vurdere 
samarbejde 

Kunne vurdere i hvor høj grad 
samarbejdet er lykkedes 

Aktivt kunne søge feedback på 
samarbejdsform og resultat af samarbejdet 
om den konkrete indsats 

Refleksion over praksis 
Drøftelse med samarbejdspartnere, 
kolleger og vejleder 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
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Leder og administrator 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I10 
Dagsorden 
og referat 

Kunne udarbejde en dagsorden samt 
optage og udarbejde et referat  

Med baggrund mødestedets normer og 
retningslinier kunne udarbejde dagsorden 
og referat der sikrer relevant indhold, 
sprog og fremstilling 
 

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med 
vejleder, herunder vurdering af 
den udførte opgave 

I11 Føre 
ordnede 
optegnelser 

Kunne føre ordnede optegnelser i 
overensstemmelse med principper 
for journalføring 
 

Kunne føre ordnede optegnelser i 
overensstemmelse med principper for 
journalføring i Socialmedicinsk Enhed.  
 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samtale med vejleder 
og vurdering af journalnotater. 

I12 
Prioritere 
arbejdsopga
ver 

Kunne prioritere egne 
arbejdsopgaver 

Kunne prioritere arbejdsopgaver efter 
vigtighed 
 

Refleksion over egen praksis Struktureret samtale med vejleder 

I13 
Mødeleder 

Kunne fungere som mødeleder i en 
gruppe  

 Varetage funktionen som mødeleder 
Feedback fra mødedeltagere 
Drøftelse med kolleger og vejleder   

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback på 
baggrund af observation 
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Forebygger/sundhedsfremmer 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I14 
Forebyggels
e 

Kunne redegøre for væsentligste 
terminologi og definitioner inden 
for forebyggelse og 
sundhedsfremme 
 
 
 
 
 

Kunne redegøre for terminologi og 
definitioner i relation til: 

• Sundhedsbegrebet 
• Sygdomsbegrebet 
• Primær, sekundær og tertiær 

forebyggelse 
• Sundhedsfremme 
• Sundhedsformidling 

 

Arbejde med relevante opgaver  
Selvstændigt studie 
Drøftelse med kolleger og vejleder 

Struktureret samtale med vejleder  

I15 
Livsstilsfakt
orer 

Kunne redegøre for 
livsstilsfaktorers sammenhæng med 
udviklingen af sygdom  

 
 

Arbejde med relevante opgaver i Jobcenter 
og revalideringscenter.  
Selvstændigt studie 
Refleksion over egen praksis 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
 

Struktureret samtale med vejleder 

I16 Levekår Kunne redegøre for livsmuligheders 
og sociale forholds sammenhæng 
med sundhed eller udvikling af 
sygdom 

 Arbejde med relevante opgaver i Jobcenter 
og revalideringscenter.  
Selvstændigt studie 
Refleksion over egen praksis 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
 

Struktureret samtale med vejleder 
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Akademiker 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I17 Forøge 
egen viden 

På eget initiativ kunne opsøge og 
forbedre viden for at udvikle egne 
kompetencer, når dette er 
nødvendigt for at belyse eller 
afklare en samfundsmedicinsk 
problemstilling 
  

Kunne medvirke til at lægge en plan for 
egen kompetenceudvikling 

Aktiv deltagelse i dagligt arbejde, hvor 
læring opsøges 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale med vejleder 

I18 Daglig 
læring 

Aktivt kunne udnytte situationer i 
hverdagen til mesterlære, dialog og 
refleksion for at optimere læring  

 Drøftelse med samarbejdspartnere, 
kolleger og vejleder 
Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 

 

Professionel 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I19 Kende 
egne 
kompetence
r 

Kunne handle i overensstemmelse 
med og i bevidsthed om egen 
kompetence 

 Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
 

I20 
Forvaltning
sskik 

Kunne samarbejde med kolleger, 
andre faggrupper eller eksterne 
kontakter under iagttagelse af god 
samarbejdstone og forvaltningsskik 
 

 Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 

I21 Etiske 
normer 

Kunne handle i respekt for de 
lægefaglige, lovgivningsmæssige og 
etiske normer for læger og for 
samfundet som helhed 
 

 Refleksion over praksis 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
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