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1.   Indledning 
 
Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relation mellem samfundsforhold og befolkningens sundhed. I 
speciallægeuddannelsen kombineres lægefaglig viden og klinisk erfaring med viden og færdigheder indenfor folkesundhed, forvaltning og 
forskning. 
 
De samfundsmedicinske områder omfatter: 

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

 
Der er to hovedretninger indenfor samfundsmedicin: klinisk socialmedicin og administrativ medicin.  
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. Den 
samfundsmedicinske speciallæge kan arbejde på alle tre niveauer med løsning af opgaver vedr. 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 epidemiologisk metode. Derfor indeholder den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse både teoretisk og praktisk indlæring og træning fra uddannelse på kliniske sygehusafdelinger og fra uddannelse 
udenfor den kliniske sygehusverden.  
 
Bred klinisk viden og kliniske færdigheder er et nødvendigt grundlag for at kunne varetage det direkte patientrelaterede arbejde indenfor den 
kliniske socialmedicin (fx revalideringsområdet, kommunallægeområdet og misbrugsområdet) og for at kunne varetage administrative 
opgaver med kliniske implikationer samt opgaver, der kræver kendskab til sundhedsvæsenets organisation og udvikling (fx 
planlægningsopgaver, klagesagsbehandling, tilsynsopgaver og sundhedsovervågning.  
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Igennem uddannelsen på kliniske sygehusafdelinger og i almen lægepraksis opnår lægen viden og færdigheder vedr. diagnostik, behandling, 
udvikling og prognose for almindeligt forekommende sygdomme og viden om forebyggelse af yderligere sygdomsprogression, herunder 
mulighederne for rehabilitering af patienter med kroniske sygdomstilstande. Uddannelsen giver endvidere lægen en bred forståelse for 
organisation indenfor sundheds-væsenet på alle niveauer.  
For at kunne opnå disse kompetencer skal samfundsmedicinerens kliniske uddannelse i omfang og indhold ligge på et niveau svarende til 
niveauet for introduktionsuddannelsen. 
I den kliniske uddannelse tildeles lægen arbejdsopgaver og ansvar minimum på niveau med læger i introduktionsstillinger eller læger under 
uddannelse til almen medicin på den pågældende afdeling, herunder skal lægen indgå i vagtberedskabet. 
Den uddannelsessøgende læge skal have mulighed for at følge patientforløb fra start til slut. 
 
Gennem samfundsmedicinske ansættelser sættes lægen i stand til selvstændigt at kunne varetage samfundsmedicinske opgaver, hvor lægelig 
viden og færdigheder integreres med forvaltningspraksis på sundhedsområdet, sundhedsjura og samfundsmedicinsk forskningsmetode.  
 
Ansættelsessteder og arbejdsopgaver 
 Speciallæger i samfundsmedicin arbejder i både offentlige og private institutioner og organisationer.  
 I Region Nord eksisterer der syv uddannelsesgivende afdelinger, der alle opfylder betingelserne i Målbeskrivelsen for den 

samfundsmedicinske speciallægeuddannelse for at kunne tilbyde såvel introduktionsuddannelse som hoveduddannelsesforløb. Én af de 
nævnte afdelinger deltager dog ikke i introduktionsuddannelsen   

  
De syv afdelinger er: 

• Børn og Ungelægeordningen, Børn og Ungeafdelingen, Magistratens 1. afdeling, 
 Århus Kommune(kun hoveduddannelsesforløb) 
• Embedslægeregion 1, Jylland Nord 
• Sociallægeinstitutionen, Arbejdsmarkedsafdelingen, Magistratens 1. afdeling, Århus Kommune 
• Socialmedicinsk Enhed, Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt 
• Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus Nord, Nordjyllands Amt 
• Videreuddannelsessekretariatet, Sundhedsstaben, Århus Amt 
• Århus Amts Misbrugscenter 
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2.   Præsentation af uddannelsesforløbet 
 

I forbindelse med introduktionsuddannelsen forventes det i henhold til Målbeskrivelsen for det samfundsmedicinske speciale, at den 
uddannelsessøgende læge tilegner sig en række nøglekompetencer i forbindelse med det 1-årige introduktionsforløb. Det er i Målbeskrivelsen 
under de enkelte kompetencer specifikt anført, hvilke kompetencer der skal  være erhvervet ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. 
Målene er angivet i skraverede felter. 
 
Formålet med introduktionsuddannelsen er at give den uddannelsessøgende læge et  indblik i specialet, således at valget af speciale 
kvalificeres. De opstillede mål dækker nøglefunktioner i specialet. Den uddannelsessøgendes vurdering af specialevalg samt vurdering af den 
uddannelsessøgende læges egnethed i specialet foretages i et samarbejde mellem den uddannelsessøgende og vejlederen senest ved 
afslutningen af introduktionsuddannelsen. 

  
 
Konkret sammensætning og varighed 
Varigheden af introduktionsuddannelsen er 1 år.  Det er den enkelte uddannelsesgivende afdeling der foretager opslag af introduktionsstilling.  
 
 
Teoretisk uddannelse 
Den teoretiske del af den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse foregår ved et specialespecifikt kursus, der er afvikles som en del af 
MPH-uddannelsen .  
Ansvarlig for kursustilrettelæggelsen er Videreuddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Samfundsmedicin(DSSAM). Kursernes indhold 
fastlægges på baggrund af ’Målbeskrivelsen for Specialet Samfundsmedicin’ indenfor områderne: sundhedsjura, håndtering af smitsomme 
sygdomme og miljøproblemer samt social lovgivning, medicinsk sociologi, folkesundhed (også international) og forebyggelsesstrategi, 
evaluering af sundhedsprogrammer, sundhedsvæsenets organisation og ledelse (også international) samt kvalitetsudvikling og MTV. 
 
 Forskningstræning: 
 Den samfundsmedicinske uddannelsessøgende læge skal kunne udarbejde et samfunds- 
 medicinsk relevant projekt i tilknytning til hoveduddannelsen indenfor et emne, som  
 fastlægges sammen med mentor og/eller den udpegede projektvejleder. Dette projekt skal bl.a. demonstrere færdigheder indenfor: 

• Udarbejdelse af projektprotokol 
• Epidemiologisk metode 
• Basal biostatistik 
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• Videnskabsetik 
• Skriftlig formidling (rapport eller videnskabelig publikation) 
• Væsentlige yderligere færdigheder nævnt i Målbeskrivelsen indenfor arbejdet med folkesundhed, forebyggelse, 

spørgeskemateknik, kvalitativ metode, sundhedsøkonomisk metode, organisationsteori, kvalitetsudvikling m.fl.). 
 
 
3.   Præsentation af kompetenceudvikling 
 
I Målbeskrivelsen for samfundsmedicin er angivet de kompetencer en speciallæge i samfunds- 
medicin skal besidde ved afslutningen af. introduktionsuddannelsen.. 
 
Beskrivelser af de uddannelsesgivende afdelinger: 
 
 
- Embedslægeregion 1, Jylland Nord 
 
Organisation/ledelse/medarbejderstab. 
Embedslægeregionen er en administrativ enhed bestående af en institution i hver af de 4 amter i regionen, Nordjyllands Amt, Århus Amt, 
Viborg Amt og Ringkjøbing Amt. 
Regionen har en samlet rammebevilling og ledes fagligt og administrativt af en ledende embedslæge. 
 
Personalet er normeret til 18 embedslægestillinger, som formentlig reduceres til 16 i de kommende år, samt ca. 9,5 fuldtids sekretærstillinger 
fordelt på ca. 12 sekretærer. 
Hertil kommer 2/3 embedslægeassistentstilling, som kan indgå i de kommende uddannelsesblokke i samfundsmedicin. 
 
Arbejdsområder og arbejdsopgaver. 
Embedslægevæsenet fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner som læger, sygeplejersker, kiropraktorer samt med sundhedsfaglige 
forhold på plejehjem. 
 
Embedslægerne forbereder klagesager for PKN ved indhentning af udtalelser og sammenfatning af hændelsesforløb samt formulering af 
sundhedsfaglige problemstillinger. 
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Embedslægevæsenet rådgiver desuden stat, amter og kommuner vedrørende sundhedsfaglige 
problemstillinger indenfor en række områder: 
 

• Uventede dødsfald igennem medvirken ved retslige ligsyn 
• Udstedelse og fornyelse af kørekort 
• Planlægning af sundhedsvæsenets aktiviteter 
• Forebyggelse 
• Miljømedicin og hygiejne 
• Smitsomme sygdomme 
• Overvågning og beskrivelse af sundheden i befolkningen 

 
Embedslægevæsenets virksomhed finder sted i tæt tilknytning til Sundhedsstyrelsen. 
 
 
-Socialmedicinsk Enhed, Afdelingen for Folkesundhed, Århus Amt 
 
Organisation/ledelse/medarbejderstab. 
Socialmedicinsk Enhed er en enhed under Afdeling for Folkesundhed, Århus Amt.  
Enheden er aktuelt normeret til 2 overlæger, 6 afdelingslæger, 4 uddannelsesstillinger, 3 uklassificerede lægestillinger og 2 sekretærer.  
Enheden yder et differentieret udbud af ydelser inden for det socialmedicinske speciale. 
 
Arbejdsområder og arbejdsopgaver. 
Arbejdsområderne udgøres aktuelt af: 
 
-  Lægefaglig betjening af de fem jobcentre i Århus Amt, omfattende ca. 1300 revalideringsforløb om året fordelt. Arbejdet i 

jobcentrene er hovedarbejdsområdet. 
  
-  Lægekonsulentfunktion i kommuner. Aktuelt er der aftaler med ti kommuner, primært i Århus Amt. Det tilstræbes, at alle læger 

arbejder i en kommune.   
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-  Lægefaglig betjening af driftsområder i Århus Amt, socialmedicinsk vurdering af og undersøgelse ved ansøgning om adoption, 
socialmedicinsk vurdering ved ansøgning om abort efter 12. uge, socialmedicinsk vurdering ved ansøgning om sterilisation, 
vurdering af helbredsoplysninger ved køb af bil, vurdering af helbredsoplysninger ved ansøgning om handicapkørsel. 

 
-  Socialmedicinsk arbejde med torturoverlevere i Vejle Amt. 
 
-  Arbejdsfastholdelse i samarbejde med revalideringscentre og BST.  
 
-  Speciallægeundersøgelser med mulighed for opfølgning med udredning ved bredt sammensat specialistteam og samtaler. 
   
Uddannelse, udvikling og forskning 
Socialmedicinsk enhed fungerer som uddannelsesafdeling i specialerne samfundsmedicin og arbejdsmedicin (gammel ordning?). Enheden 
varetager størstedelen af undervisningen i den kliniske socialmedicin for lægestuderende på Århus Universitet og underviser på en række 
andre uddannelser, i socialforvaltninger, lægekonsulenter og revalideringsmedarbejdere. 
Enheden bidrager til udvikling af det socialmedicinske område ved udviklings- og forskningsaktiviteter. Projekter tager primært udgangs-
punkt i afdelingens arbejdsområder.  
Desuden deltager enhedens læger i ad hoc arbejdsgrupper i Århus Amt – f.eks. med henblik på - udarbejdelse af baggrundsnotater til 
sundhedsudvalg og amtsråd. 
 
Rådgivning/administration/formidling: 
Lægerne varetager forskellige formidlingsopgaver. 
Uddannelseslægerne  varetager enten selvstændigt eller i samarbejde med kolleger forskellige opgaver internt i afdelingen som planlægning af 
afdelingens undervisningsprogram, ordstyrerfunktion, referatskrivning, koordinerende opgaver samt ajourføring af afdelingens instruksbog. 
 
Enhedens aktiviteter bygger på et sygdomsbegreb, med fokus på funktionsevne. Der arbejdes procesorienteret gennem dialog med såvel 
klienter som samarbejdspartnere. 
Det faglige niveau og den enkelte medarbejders kompetencer søges udviklet ved formaliseret undervisning i afdelingen, intern uddannelse og 
oplæring, supervision, MUS-samtaler og åbenhed og vilje til revision af egen faglighed.     
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Sociallægeinstitutionen, Arbejdsmarkedsafdelingen, Mag. 1. afdeling, Århus Kommune 
 
Organisation/ledelse/medarbejderstab. 
Sociallægeinstitutionen er en stabsfunktion under Arbejdsmarkedsafdelingen i Magistratens 1. afdeling. Sociallægeinstitutionen ledes af 
Socialoverlægen. Afdelingen er herudover normeret til 1 afdelingslæge, 7 1.reservelæger/reservelæger, én deltids reservelæge, 4 psykologer 
og 5 administrative medarbejdere.  
 
 
Arbejdsområder og arbejdsopgaver. 
Lægerne varetager konsulentfunktion på Århus kommunes fire Arbejdsmarkedscentre og i mindre omfang på de fire Familiecentre. 
Arbejdsområdet er overvejende  sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, førtidspension, hjælpemidler. I mindre omfang konsulentydelser 
indenfor voksen-handicap-området, vanskelige familiesager og dækning af merudgifter til børn med indgribende og langvarig lidelse. 
 
I “Reva-Si” (Revalidering i Sociallægeinstitutionen) foretager lægerne socialmedicinske undersøgelser af sygedagpengemodtagere. Lægerne 
varetager proces-samtaleforløb med de sygemeldte og udfærdiger forslag til socialmedicinske handleplaner. Dette arbejde foregår i 
samarbejde med afdelingens psykologer. Dette arbejde indebærer en høj grad af koordinering og samarbejde med vekslende 
samarbejdspartnere: sagsbehandler, jobkonsulent, egen læge, sygehus, andre institutioner, A-kasse, arbejdsplads mm. 
 
Afdelingen deltager ad hoc i arbejdsgrupper i den centrale forvaltning samt i rådgivning omkring planlægning af indsats overfor forskellige 
målgrupper. 
 
Afdelingen udfærdiger jævnligt baggrundsnotater til direktør, rådmand og stabe vedrørende sundheds- og socialvæsenets nuværende og 
mulige fremtidige rolle i forbindelse med planlægning af indsats overfor forskellige målgrupper. 
 
Der leveres lægekonsulentydelser til misbrugsområdet i Århus kommune. 
 
Afdelingen deltager i visitationskonferencer i den centrale Familieafdeling omkring botilbud til voksen-handicappede.  
 
Der leveres lægekonsulentydelser til behandlingskonferencer på Revalideringscentret for flygtninge. 
 
Formidlingsopgaver: 
� Undervisning af medarbejdere i forvaltningen og studerende på Den Sociale Højskole.  
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� Varetagelse af og udbygning af samarbejdet med de praktiserende læger og hospitalsafdelinger samt faglige organisationer. 
 
Afdelingens overlæge har ressourcepersonfunktion indenfor psykiatri og socialpsykiatri og deltager bl.a. i arbejdsgrupper og udvalg indenfor 
området. 
 
Arbejdstilrettelæggelse i uddannelsesstillinger. 
Alle læger i uddannelsesstilling i Sociallægeinstitutionen skal varetage/deltage i forskellige typer arbejdsopgaver: 
 
Socialmedicinsk klientarbejde, dels selvstændigt, dels i tværfaglig sammenhæng: 
Alle læger i uddannelsesstilling i Sociallægeinstitutionen introduceres til og varetager dels forvaltningsmedicinske opgaver 
(lægekonsulentydelser uden klientkontakt) og kliniske opgaver (socialmedicinske udrednings- og procesforløb med  
sygedagpengemodtagere). Herudover er der mulighed for at varetage konsulentydelser overfor andre målgrupper (ex. misbrugere og 
flygtninge). 
 
Rådgivning/administration/formidling: 
Læger i uddannelsesstilling deltager i ad hoc arbejdsgrupper dels internt i forvaltningen delt externt som repræsentant for afdelingen. 
Afhængig af opgaven foregår det sammen med en mere erfaren kollega. 
Lægerne varetager forskellige formidlingsopgaver. 
Uddannelseslægerne  varetager enten selvstændigt eller i samarbejde med kolleger forskellige opgaver internt i afdelingen som planlægning af 
afdelingens undervisningsprogram, ordstyrerfunktion, referatskrivning, koordinerende opgaver samt ajourføring af afdelingens instruksbog. 
 
Supervision. 
Lægerne deltager i både intern og ekstern faglig supervision. 
 
 
Socialmedicinsk Enhed (SME), Aalborg Sygehus. 

Organisation/ledelse/medarbejderstab.          
SME blev etableret i 1997 i samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus og Nordjyllands Amt, Voksen-Handicap-
området. Afdelingen  ledes af 1 ledende overlæge fælles for arbejdsmedicinsk klinik og socialmedicinsk enhed, samt 1 specialeansvarlig 
overlæge. Herudover er afdelingen normeret til 6 afdelingslæger/reservelæger/uddannelsesstillinger (2), 2 psykologer og 1 sekretær. 
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Arbejdsområder og arbejdsopgaver.                           
Formålet med etablering af afdelingen var dels at optimere den lægelige og psykologfaglige bistand til de amtslige revalideringsinstitutioner, 
dels at tage initiativer til forskning og udvikling inden for det socialmedicinske fagområde. Arbejdsopgaverne har senere udviklet sig til også 
at omfatte lægekonsulentopgaver i nogle af de nordjyske kommuner. Afdelingen varetager arbejdsopgaver på amtets seks 
revalideringsinstitutioner og har lægekonsulent funktion i 8 kommuner. Der er flere af ugens arbejdsdage, hvor man ikke befinder sig på 
SME, men har udetjeneste.  

Arbejdet omfatter fire hovedområder:  

Klinisk socialmedicinsk arbejde på revacentrene. Arbejdet består hovedsageligt af samtaler med klienter henvist fra nordjyske kommuner 
for afklaring af muligheder for fremtidig forsørgelse. Den socialmedicinske afklaring er et vigtigt grundlag i tilrettelæggelsen heraf og 
afklaringen foregår i et tværfagligt samarbejde med de ansatte på revalideringsinstitutionerne og ofte i et samarbejde mellem læger og 
psykologer på SME.  

Lægekonsulent i en række nordjyske kommuner (Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugtkommunerne). Der er hovedsa-
geligt tale om vurderinger i sygedagpengesager, revalideringssager og ved pensionsafklaring. Hyppigst er der tale om vurdering på indhentede 
lægelige akter. Der kan i udvalgte sager være behov for, ved samtale med klienten, at optage en bred socialmedicinsk anamnese med henblik 
på at opnå det bedst mulige grundlag for rådgivningen. Arbejdet foregår i vidt omfang i de enkelte kommuner med en tæt kontakt til de 
kommunale sagsbehandlere og i samarbejde med især de praktiserende læger.  

Forskning og udvikling. Forskning er en prioriteret del af SME’s funktion og der er i afdelingens normering afsat ressourcer til deltagelse i 
forskningsprojekter. 

Undervisning og formidling. Enhedens læger og psykologer varetager undervisningsopgaver på revalideringsinstitutionerne i 
socialmedicinske problemstillinger. Afdelingen deltager endvidere i undervisning af studenter og praksisreservelæger. Der er desuden 
formidling af forskningsresultater ved foredrag og kurser, indlæg i fagblade samt i videnskabelige tidsskrifter.  

Intern uddannelse og supervision prioriteres højt og er en forudsætning for at fastholde et højt fagligt niveau i en dagligdag, hvor man arbejder 
selvstændigt i et tværfagligt miljø væsentligt forskellig fra den sygehusverden, de fleste kommer fra. Også deltagelse i eksterne kurser og 
møder anses som en vigtig del af at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau.                                                                                       
Yderligere information kan hentes via hjemmesiden: www.aalborg-sygehus.dk 
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Sundhedsstaben i Århus Amt,  Videreuddannelsessekretariatet – Region Nord 
 
Organisation/ledelse/medarbejderstab. 
Sundhedsstaben udfører stabsfunktioner i Århus Amt vedrørende sundhedsområdet, herunder sygesikring, sygehusvæsen, sundhedsplaner og 
forskellige tværgående opgaver med relation til sundhedsområdet. Sundhedsstaben er opdelt i 4 kontorer: Sekretariatet, Sundhedsøkonomi og 
Planlægning, Primær Sundhedstjeneste, og Personaleudvikning(lægelig videreuddannelse). 
 
Denne stilling er tilknyttet Personaleudvikling, som varetager sekretariatsbetjening for den lægelige videreuddannelse i Region Nord (Viborg, 
Ringkøbing, Nordjyllands og Århus Amter). Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med Sundhedsstabens øvrige kontorer. 
 
Lægens hovedfunktion vil blive i Videreuddannelsessekretariatet. Der er i Videreuddannelsessekretariatet normeret 3 lægestillinger: en 
cheflæge (sekretariatsleder), en afdelingslæge, en læge, der skiftevis vil indgå i hoveduddannelsen og i introduktionsuddannelsen i 
samfundsmedicin.. Afdelingslægen er speciallæge i samfundsmedicin. Herudover er der ansat 6 AC-fuldmægtige samt 4 sekretærer. 
 
Arbejdsområder og arbejdsopgaver. 
Arbejdsopgaverne kan beskrives inden for følgende områder:  
 

• Tilrettelæggelse og udvikling af speciallægeuddannelsen i Region Nord 
• Betjening af vurderings- og ansættelsesudvalg for besættelse af hoveduddannelsesforløb 
• Rådgivning af centrale sundhedsmyndigheder, Amtsrådsforeningen etc. om regionale forhold vedrørende lægers videreuddannelse 
• Rådgivning af sygehuse, enkeltafdelinger og læger i alle spørgsmål vedrørende uddannelse, normering af læger, orlov etc.  
• Rådgivning af direktionerne i Region Nord i alle sager vedrørende lægelig stabsstruktur og lægeuddannelse, herunder speciale- og 

sygehusplanlægning 
• Formidling af ændringer i procedurer, retningslinier for videreuddannelsesområdet 
• Kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse 
• Forberedelse af sager til drøftelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og i Århus Amts Videreuddannelsesråd 
• Ad hoc opgaver for Det Regionale Videreuddannelsesråd, Århus Amts Videreuddannelses-udvalg, amterne i Region Nord og andre 

samarbejdspartnere 
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Århus Amts Misbrugscenter 
 
Organisation/ledelse/medarbejderstab. 
Århus Amt besluttede i 1996 at oprette et lægeteam til varetagelse af lægefaglige opgaver på Amtets forsorgshjem, Østervang og i mindre 
grad Godrum samt Århus Amts Misbrugscenter.  

Lægeteamet er nomineret med følgende stillinger:1 ledende overlæge, 1 overlæge, 1 afdelingslæge og 1 reservelæge i uddannelses stilling i 
samfundsmedicin. 

For at koordinere den lægelige og sociale indsats for stofmisbrugerne, har behandlingen af denne patientgruppe siden d. 01.01.1996 været 
overdraget landets amter. Omlægningen af opgaven var en følge af den ændrede lovgivning, hvor kompetencen, hvad angår 
metadonordination og siden Subutex ordination i forbindelse med substitutionsbehandling af stofmisbrugere, blev flyttet fra de alment 
praktiserende læger til amts / kommunalt ansatte læger.  

Omlægningen og den ændrede lovgivning førte til, at Århus Amtsråd i 1996 oprettede et Misbrugscenter og besluttede at etablere et lægeteam 
til betjening af såvel misbrugs som forsorgs klientel.  

Lægeteamet blev således oprettet i erkendelse af et stadig større sammenfald mellem de 2 klientgrupper. - Samt ud fra et ønske om at etablere 
et lægefagligt miljø til sikring af koordination og udvikling af den medicinske / socialmedicinske indsats på de nævnte områder.  

 
Arbejdsopgaver og arbejdsområder 
Lægeteamet varetager alment lægeligt og socialmedicinske opgaver på forsorgshjemmet Østervang. Østervang har 52 eksterne pladser og  73 
døgnpladser, samt en sygeafdeling med i alt 19 sengepladser. Sygeafdelingen er bemandet med sygeplejefagligt uddannet personale mens 
institutionen i øvrigt er bemandet med socialfagligt, herunder pædagogisk, praktisk og administrativt personale. Forsorgshjemmet varetager 
en lang række opgaver i forhold til social marginerede grupper, her iblandt stof -og alkoholmisbrugere. Østervangs sygeafdeling modtager 
patienter til hovedsagelig afrusning for alkoholmisbrug.  

Lægeteamet varetager almen lægeligt, herunder alkoholafrusning og socialmedicinske opgaver.  

1 dag ugentlig ( de øvrige dage pr. telefon ) på forsorgshjemmet Godrum ved Silkeborg.  

3 af de 4 læger i teamet er beskæftiget ved Århus Amts Misbrugscenter. Centret er organiseret med 1 stor klinik i Valdemarsgade i Århus, der 
varetager misbrugsbehandlingen af patienter i Århus Kommune. Derudover er der 4 områdecentre med klinikker, der dækker hvert sit 
geografiske område af amtet. Centrene er beliggende i Silkeborg, Randers, Rønde og Viby.  
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Lægerne varetager den medicinske substitutionsbehandling af opioid-afhængige patienter over 18 år. Behandlingen er ambulant, oftest 
metadon eller subutex understøttende til psykosocial behandling.  Den medicinske behandling er således en del af den samlede behandlings 
indsats overfor stofmisbrugere. ( opioidt afhængige )  

Der er et udtalt samarbejde med den psykosociale behandlings indsats, det primær og sekundær sundhedsvæsen. Derudover samarbejdes med 
diverse projekter, døgnbehandlings institutioner der sigter mod enten stoffrihed eller stabiliserende indsats og endelig fængslerne. Lægerne er 
desuden ansvarlig for at uddanne og supervisere klinikmedarbejderne i forhold til, at kunne varetage medicin administration og i forhold til at 
fungere som lægens medhjælp.  

Arbejdsplan for lægeteamet udarbejdes løbende i forhold til aktuelle lægeressourcer og faglige kompetencer.  

Reservelæge stillingen er vagtfri. Det daglige arbejde er hovedsagelig på Århus-klinikken i Valdemarsgade. I forløbet kan 1 - 2 arbejdsdage 
placeres på Østervang. 
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Skema til præsentation af kompetenceudvikling. 
 
Kompetenceområder for den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse er anført i målbeskrivelsen med mål, konkretisering af mål, 
læringsmetoder og evalueringsmetoder. Skemaet fra målbeskrivelsen er indsat nedenfor suppleret med kolonner til at den uddannelsessøgende 
og vejleder kan signere og godkende at kompetencen er opnået. Skemaet kan således sammen med de uddannelsessøgendes logbog fungere 
som checkliste. Der henvises i øvrigt til målbeskrivelsen. 
 
 

Medicinsk ekspert – Generelle kompetencer 
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
Evalueringsstrategi 

 

Målet ikke nået som 
planlagt: 
 
Indsatsområder: 
 
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter 
introduktionsuddannelsen 
kunne varetage 
sagsbehandling på områder, 
som omhandler væsentlige 
sygdomsbilleder i en sam-
fundsmedicinsk sammenhæng 

F.eks.  infektionssygdomme ved 
forebyggelse af smittespredning, og 
bevægeapparatsygdomme ved 
revalidering og pensionsvurdering 
  

I introduktionsansættelsen 
tildeles opgaver som indebærer 
anvendelse af viden om 
folkesundhed og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder og 
Casepræsentation i logbog 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Struktureret samtale med 
vejleder 
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Medicinsk ekspert – Administrativ medicin 
  
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

 
 
 
 
 Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

 

Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter introduktionsstillingen 
kunne planlægge og 
gennemføre et sagsforløb 

  Tildeling af sagsforløb, som 
udføres under supervision og  
Drøftelse  med kolleger og 
vejleder  og 
Casepræsentation i logbog 

Struktureret samtale med 
vejleder, herunder vurdering 
af opgave 

    

 

Medicinsk ekspert – Socialmedicin 
 

  
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

  

Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter introduktionsstillingen 
kunne redegøre for betyd- 
ningen af social ulighed i 
sundhed og muligheder for 
indsats indenfor dette område 

Dette gælder både på individ- og 
samfundsniveau 

Selvstændigt studie, deltagelse i 
konferencer og møder 
og 
Diskussioner med kolleger ud 
fra konkrete sagsforløb 

Struktureret samtale med 
vejleder 
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Kommunikator 
  
  
  
  

Mål 
  
  

  
 
 
 
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 
   
 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

  
Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter introduktionsstillingen 
kunne vurdere en given 
kommunikationssituation 
  
  

Som minimum 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 
uligevægt eller andre årsager 

Tildeling af opgaver der kræver 
kommunikation på såvel 
individniveau som 
gruppeniveau både mundtligt og 
skriftligt 
Læge/patientkontakt trænes 
endvidere på tværfaglige 
kommunikationskurser 

Struktureret kollegial 
bedømmelse og 
Struktureret samtale med 
vejleder og 
Kursusevaluering  
og Vejleders bedømmelse af 
redegørelse for relevant 
teoretisk viden 

    

Efter introduktionsstillingen 
kunne formidle lægefaglige 
oplysninger  
 
 

Dette skal kunne gøres  i et 
forståeligt sprog tilpasset relevante 
målgrupper 

Tildeling af opgaver som 
kræver denne formidling 

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
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Samarbejder 
  
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

  
Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

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

  Under supervision udføre 
opgaver som kræver 
samarbejde med nogle af de 
nævnte samarbejdspartnere 
og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder og 
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale med 
vejleder samt observation 

    

Efter introduktionsstillingen 
kunne samarbejde med 
mange faggrupper i og 
udenfor sundhedsvæsenet i 
respekt for den forskellige 
faglighed 

  Under supervision udføre 
opgaver som kræver 
samarbejde med mange 
faggrupper og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 

Struktureret samtale med 
vejleder samt observation 

    

Efter introduktionsstillingen 
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 
og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 

Struktureret samtale med 
vejleder 
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Leder og administrator 
  
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

 
Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter introduktions-
stillingen kunne udarbejde 
en dagsorden samt optage 
og udarbejde et referat   

 

 
 

Kunne sikre relevant indhold, 
sprog og fremstilling efter 
institutionens/afdelingens normer 
og retningslinjer 

Øvelser i udarbejdelse af 
dagsorden samt i 
referatteknik ved tildeling af  
opgaver under supervision  

Struktureret samtale med 
vejleder, herunder vurdering 
af den udførte opgave 

    

Efter introduktions-
stillingen kunne prioritere 
egne arbejdsopgaver  

Kunne prioritere i overensstem-
melse med opgavernes vigtighed 
samt samarbejdspartneres, 
kollegers og patienters ønsker 

Refleksion over egen praksis Struktureret samtale med 
vejleder 

    

Efter introduktions-
uddannelsen kunne fungere 
som mødeleder i en gruppe 
 
 
 

  Varetage mødeledelse under 
ansættelsen og 
Feedback fra deltagere i 
møde og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 
 

Struktureret samtale med 
vejleder samt observation 
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Forebygger/sundhedsfremmer 
  
  
  
  

Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter 
introduktionsstillingen 
kunne redegøre for 
væsentligste terminologi og 
definitioner i relation til 
forebyggelse, sundhed og 
sundhedsfremme 
  

Kunne redegøre for terminologi og 
definitioner i relation til: 

• •         sundhedsbegrebet 
• •         sygdomsbegrebet 
• •         primær, sekundær 
               og tertiær 
               forebyggelse 
• •         sundhedsfremme 
• •         sundhedsformidling 

Øvelser i udarbejdelse af 
dagsorden samt i 
referatteknik ved tildeling af  
opgaver under supervision  

Struktureret samtale med 
vejleder, herunder vurdering 
af den udførte opgave 

    

Efter introduktions- 
stillingen kunne varetage 
sagsbehandling under 
anvendelse af  viden om 
livsstilsfaktorers sammen-
hæng med udviklingen af 
sygdom i rådgivning og 
vejledning af 
enkeltpersoner og grupper 

  Refleksion over egen praksis Struktureret samtale med 
vejleder 
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Akademiker 
   
  
 
 

           Mål 
  
  

  
  
  
  
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

  
 
 
 
Læringsstrategi 

  
 
 
 
Evalueringsstrategi 

  
Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

  
Målet 
nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter introduktions-
stillingen på eget initiativ 
kunne opsøge og forbedre 
viden for at udvikle egne 
kompetencer, når dette er 
nødvendigt for at belyse 
eller afklare en samfunds-
medicinsk problemstilling 

Kunne medvirke til at lægge en 
plan for egen 
kompetenceudvikling 

Aktiv deltagelse i dagligt 
arbejde, hvor læring opsøges  
og  
Drøftelse med kolleger  og 
vejleder 
Litteraturliste for selvstudie 
logbogføres 

Struktureret samtale med 
vejleder 

    

Efter 
introduktionsstillingen 
aktivt kunne udnytte 
situationer i hverdagen til 
mesterlære, dialog og 
refleksion for at optimere 
læring hos sig selv og andre 
  

Kunne opsøge relevant 
supplerende viden når dette er 
nødvendigt for at belyse eller 
afklare en samfundsmedicinsk 
problemstilling 

Refleksion over  praksis og  
Drøftelse med kolleger  og 
vejleder 

 Struktureret samtale med 
vejleder 
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Professionel 

 
 

Mål 
  

 
 
 
Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

 
 
 
Læringsmetoder 

 
 
 
Evalueringsmetoder 

 
Målet ikke nået som 
planlagt: 
  
Indsatsområder: 
  
Justering af 
læringsrammer: 

Målet 
nået:  
  
Dato: 
  
Sign.: 

Efter 
introduktionsstillingen 
kunne handle i 
overensstemmelse med og i 
bevidsthed om egen 
kompetence 

 Refleksion over  praksis 
og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 

Struktureret samtale med 
vejleder 

  

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

 Refleksion over praksis. 
og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 

Struktureret samtale med 
vejleder samt observation 

  

Efter 
introduktionsstillingen 
kunne handle i respekt for 
de lægefaglige, 
lovgivningsmæssige og 
etiske normer for læger og 
for samfundet som helhed 

 Refleksion over praksis 
og  
Drøftelse med kolleger og 
vejleder 

Struktureret samtale med 
vejleder 

  

 
4. Læringsstrategi 
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Under læringsstrategi er anvendt en række begreber, som hermed defineres: 
  
Selvstændigt studie 
Det forudsættes, at den uddannelsessøgende i samfundsmedicin af egen drift, men tilskyndet af vejleder sætter sig ind i basalt lærebogsstof for 
det samfundsmedicinske område samt opsøger og sætter sig ind i nødvendig dokumentation, lovgivning m.m. inden for eget arbejdsfelt. 
Selvstudie indgår som en del af udførelsen af det løbende arbejde. Læsning kan synliggøres ved at den uddannelsessøgende læge fører ordnet 
optegnelse over læste artikler, lærebogsstof, lovgivning m.m. Drøftelse af selvstudie forudsættes at være et emne i samtale med vejleder, hvor 
forslag til fortsat læsning kan drøftes. Da samfundets generelle udvikling politisk, socialt, økonomisk med videre spiller så stor en rolle for det 
samfundsmedicinske arbejde, indskrænker selvstudiet sig ikke til egentligt faglige, men omfatter også en pligt til at holde sig ajour med 
udviklingen i det danske samfund og internationalt. 
  
Tildeling af opgaver/sagsforløb under ansættelse  
Herved forstås, at det er uddannelsesstedets forpligtelse at sørge for tildeling af arbejdsopgaver, der sikrer en progression i 
kompetenceudviklingen, således at tildeling af arbejdsopgaver tager hensyn til både uddannelsesbehovet og ansættelsesstedets behov. Det er 
en forudsætning for læring, at arbejdsopgaverne superviseres, og at der gives feedback såvel positivt som negativt på opgaverne.  

  
Teoretisk undervisning og deltagelse i teoretisk kursus 
Vil typisk foregå i forbindelse med det specialespecifikke kursus samt kurser i forskningsmetode. 
Deltagelse i kurset kræver egenindsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at den 
uddannelsessøgende læge møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver.  
  
 
Logbogføre diverse optegnelser 
Relevante journalforløb, sagsforløb og lignende opbevares i logbogen med henblik på at blive fremlagt som casepræsentationer og 
gennemgået under samtale med vejlederne. Alt personhenførbart materiale opbevares i anonymiseret form. Den uddannelsessøgende læge 
forudsættes at reflektere over viden, anvendt lovgivning, kliniske færdigheder m.v., som indgår i sagsforløbet. Denne refleksion kan med 
fordel nedskrives som støtte for gennemgangen med vejleder. 
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Casepræsentation 
Herved forstås, at den uddannelsessøgende læge præsenterer et gennemført sagsforløb med vejleder og/eller mentor med støtte fra det 
skriftlige materiale, som er udarbejdet i forbindelse med sagsforløbet. Det er således ikke nødvendigvis meningen, at der skal udarbejdes en 
selvstændig skriftlig opgave eller lignende. Casepræsentationer er en del af  logbogen (se ovenfor). For hver af de kompetencer, der 
forudsættes tilegnet under klinisk ansættelse, skal der udarbejdes casepræsentation af patientforløb på maksimalt 2 A4-sider. Der skal i 
casepræsentationen lægges vægt på at beskrive lægens egen rolle i patientforløbet, samarbejde med samarbejdspartnere og organisation 
omkring patienten. 

  
Refleksion over praksis 
Herved forstås, at den uddannelsessøgende gør sig egne overvejelser ud fra et gennemført sagsforløb over forløbet, den teori, den lovgivning 
m.v. som er indgået i løsningen af den udførte opgave, den samfundsmæssige sammenhæng, som problemstillingen kan ses i med videre, og 
gør sig overvejelser om perspektivering samt egne kompetencer og mulighed for udvikling af disse. Refleksioner kan nedfældes i 
læringsdagbogen i logbogen, og kan drøftes med vejleder og/eller mentor. Læringsdagbogen er til den uddannelsessøgende læges private 
optegnelser og skal ikke forelægges for vejleder.  

  
Drøftelse med kolleger og vejleder 
I forhold til refleksion over det udførte arbejde er der i mange tilfælde ikke tale om en ”sandhed”, som man kan evaluere i forhold til, men 
snarere en evne til at udvikle og perspektivere ud fra situationer i arbejdet. Dette kræver et forum, hvor en uformel drøftelse og udvikling af 
egne tanker kan finde sted.  
  
Feedback fra personer der har deltaget i… 
Det forudsættes, at uddannelsesstedet på nogle områder har formaliseret tilbagemelding fra deltagere i samarbejdsprocesser, kommunikation 
med videre. Hvor det ikke er tilfældet, bør uddannelsesstedet udarbejde en procedure for tilbagemelding, som kan indgå i læringen enten i 
form at direkte mundtlig feedback eller i form af skriftlig feedback, som kan indgå i drøftelser med kolleger og vejleder. 

  
Kvalitetsudviklingsarbejde 
Herved forstås anvendelse af kvalitetsudviklingens metode, typisk udført på ansættelsesstedet med et emne anvist af vejleder eller fundet i 
samarbejde med denne. 
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Udarbejdelse af projektopgave 
I den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse er der krav til den uddannelsessøgende om udarbejdelse af en projektopgave som led i 
forskningstræning. Den uddannelsessøgende skal lære at udvikle eget facit blandt mange løsningsmodeller og gøre sin egen holdning klar. 
Der kan anvendes metoder fra kvantitativ og/eller kvalitativ samfundsmedicinsk metode. 
  

Fokuserede samfundsmedicinske ophold  
Størstedelen af kompetencerne i målbeskrivelsen kan erhverves ved ansættelse på samfundsmedicinske ansættelsessteder samt kliniske 
arbejdssteder på sygehuse og i almen praksis. En del læres under de teoretiske kurser og i forbindelse med forskningstræning (se kapitel 4).  

Nogle kompetencer kan læres i relation til den samfundsmedicinske praksis uden en egentlig ansættelse inden for det pågældende arbejdsfelt. 
For at sikre, at alle kompetencer opnås, kan der derfor i hoveduddannelsen indlægges fokuserede korterevarende ophold (f.eks.2 uger) på 
ansættelsessteder, der dækker arbejdsfelter, som den uddannelsessøgende læge ikke opnår erfaring med gennem ansættelse i introduktions- 
eller hoveduddannelse.  

Den uddannelsessøgende læge indgår under sådanne ophold i det daglige arbejde i institutionen uden eget sagsbehandlingsansvar og under 
fortsat ansættelse på sin stamafdeling under hoveduddannelsen.  

Det forudsættes, at de ansættelsessteder, der påtager sig at tilbyde fokuserede samfundsmedicinske ophold, laver et program for opholdet 
inklusive program for tilknyttet teoretisk læsestof. I målbeskrivelsen er der angivet krav om konkrete dokumenterede kompetencer, som kan 
opnås under disse fokuserede ophold.  

  

De konkrete aftaler om fokuserede ophold på kliniske afdelinger eller i almen praksis indgås mellem mentor/hovedvejleder og den enkelte 
uddannelsessøgende læge samt med stedet for opholdet.  

  
5. Evalueringsstrategi 
  
Under evalueringsstrategi er anvendt følgende begreber, som hermed defineres: 
  
Struktureret kollegial bedømmelse  
Herved forstås en umiddelbar vurdering og en  senere opfølgning på praktiske kompetencer, som den uddannelsessøgende læge har 
demonstreret i udførelsen af arbejdsopgaver. Det er en fordel, at uddannelsesstedet for specifikke kompetencer udarbejder en struktur for 
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denne feedback i form af checkliste eller lignende. Det er en forudsætning for feedback, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at 
vejleder og kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver.  
  
Struktureret samtale med vejleder 
Det er en samtale (ikke en overhøring) hvor der foregår en vurdering af csepræsentationer, feedback på observationer, gennemgang af 
logbogen, drøftelse af refleksioner med mere. 
Her er ikke tale om den løbende daglige korrektion og vejledning, som påhviler alle på en arbejdsplads, der samtidig er et uddannelsessted, 
men om strukturerede aftalte samtaler med en udpeget vejleder og/eller hovedvejleder/mentor.  
 
Kursusevaluering  
Udbytte af kursus forudsætter aktiv deltagelse, herunder selvstændige og aktive bidrag til gruppearbejder, fremlæggelse af gruppearbejde og 
forberedelse til kurserne. En forudsætning for godkendelse af teoretiske kurser er derfor en aktiv deltagelse, dvs. både tilstedeværelse, relevant 
forberedelse og aktiv deltagelse i diskussioner, opgaveløsning mv. Der kan suppleres med egentlig eksamen ved afslutning af det teoretiske 
kursus. Evaluering af den aktive deltagelse gives af kursusansvarlige.  
Det teoretiske kursus lægger op til anvendelse af den indlærte teori i den samfundsmedicinske ansættelse. En redegørelse for relevant teoretisk 
viden i forbindelse med samfundsmedicinske problemstillinger indgår derfor i evaluering af teoretisk viden. Anvendeligheden af færdigheder 
opnået i det teoretiske kursus forudsættes evalueret af den samfundsmedicinske vejleder. 
  

Om evaluering generelt 
Der skelnes mellem vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer og vurdering af læringsrammerne. 
  
Vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer 
Den anvendte metode til kompetencevurdering skal kunne afgøre, om den uddannelsessøgende læge har eller ikke har erhvervet den 
pågældende kompetence. Kompetencekravene er derfor formuleret på en sådan måde, at det med den/de anviste metoder til evaluering kan 
afgøres, om den uddannelsessøgende læge har erhvervet den pågældende kompetence eller ej. 
  
Kompetencevurdering foretages løbende i uddannelsesforløbet med henblik på dokumentation, evaluering og eventuel justering af 
uddannelsen undervejs. Det er væsentligt, at de kompetencer, der evalueres, bredt afspejler det, den uddannelsessøgende læge skal kunne.  
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Vurdering af læringsrammerne 
Læringsrammer henviser til de rammer, der betinger uddannelsesmiljøet og læreprocesserne. Det kan eksempelvis være rammer, som skabes 
af arbejdskultur, menneskelige ressourcer, uddannelseskultur, arbejdstider og organisatoriske forhold. 

 

Uddannelsesprogram og uddannelsesplan 
For hvert uddannelsesforløb udarbejdes et uddannelsesprogram ud fra målbeskrivelsen. Det skal af uddannelsesprogrammet fremgå, i hvilke 
uddannelseselementer de enkelte kompetencer forudsættes opnået. I uddannelsesprogrammet skal indgå et afsnit om læringsrammerne, 
inklusive definition af vejlederfunktionen. Det skal ved udfærdigelse af uddannelsesprogrammer angives, at læringsrammerne skal vurderes. 
  
En uddannelsesplan udarbejdes for hvert enkelt individuelt uddannelsesforløb i et samarbejde mellem vejleder og uddannelsessøgende læge 
på baggrund af uddannelsesprogrammet og den enkelte uddannelsessøgende læges forudsætninger. Uddannelsesplanen revideres løbende i 
uddannelsesforløbet. 
 
6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
 Vejledning og evaluering af uddannelsesforløbet foregår i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier, og der anvendes de dertil udformede 
skemaer. Uddannelsesforløbet tilrettelægges og evalueres ved planlægnings- og evalueringssamtaler: 

- Introduktionssamtale afholdes inden for de første 2 ugers ansættelse 
- Justeringssamtale afholdes midtvejs i uddannelsesforløbet. 
- Afslutningssamtale og evaluering afholdes kort før afslutning af uddannelsesforløbet 

 
Vejleder er forpligtet til at gennemføre de aftalte evalueringer og udfærdige den krævede dokumentation. Det er vejlederens opgave at den 
uddannelsessøgende får den nødvendige supervision, som kan uddelegeres blandt de øvrige speciallæger afhængig af afdelingens arbejdsgang. 
 
Opmærksomheden henledes på Inspektorordningen, der har til formål at kvalitetsudvikle den lægelige videreuddannelse, i praksis ved at 
afdelingen arbejder med uddannelsesrelaterede problemstillinger. 
Ordningen skal først og fremmest virke som inspiration til kvalitetsudvikling af uddannelsen. Dette sker gennem formidling af gode erfaringer 
og råd, forslag til ændringer i rutiner og uddannelsesmiljø, samt gennem monitorering af uddannelseskvaliteten. 
Sekretariat for Inspektorordningen koordinerer inspektorbesøg og sender relevant materiale til inspektorer og afdeling før besøget. 
Videreuddannelsesrådet modtager kopi af meddelelsen til afdelingen og har derved mulighed for at kontakte inspektorerne, hvis det ønskes. 
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Som udgangspunkt modtager alle afdelinger, der varetager lægelig videreuddannelse, besøg af to inspektorer med et interval på tre år. Det 
første genbesøg vil dog finde sted efter et år. Ved problemer omkring uddannelsesfunktionen kan Sundhedsstyrelsen i helt særlige tilfælde 
pålægge en afdeling at blive evalueret før det rutinemæssige inspektorbesøg. 
 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
 
Der kan henvises til de gældende retningslinier i den lægelige videreuddannelse ” Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, 
Sundhedsstyrelsen 1998. I forbindelse med første uges introduktionsprogram på stamafdelingen får den uddannelsessøgende udpeget en 
mentor som vil være den gennemgående rådgiver under hele uddannelsesforløbet. På hver af  de afdelinger uddannelsen foregår  tildeles en 
vejleder. Mentor kan godt – men ikke nødvendigvis – være vejleder på stamafdelingen. Sammen med vejleder holdes introduktions-, 
justerings- og slutevalueringssamtaler. 
 
Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet udarbejder vejleder i samarbejde med den uddannelsessøgende en individuel uddannelsesplan, 
som beskriver på hvilken måde, den uddannelsessøgende vil arbejde for at opnå de krævede kompetencer, og på hvilken måde afdelingens 
læringsrammer vil optimere dette. 
Uddannelsesplanen er en del af den uddannelsessøgendes logbog, hvori bl.a. checklisten findes. Der vil hele tiden være mulighed for at kunne 
rådføre sig med vejleder og mentor om såvel faglige som uddannelsesmæssige problemer. 
Er der uoverensstemmelser eller større problemer skal afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge kontaktes. 
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