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Kompetencekrav i introduktionsuddannelse i samfundsmedicin 

Medicinsk ekspert 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrateg
Sagsbehandling Kunne varetage sagsbehandling på områder, som omhandler 

væsentlige problemstillinger i en samfundsmedicinsk sammenhæng 
Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation  

Strukturer
 
 

Sagsforløb  Kunne planlægge og gennemføre sagsforløb  
 

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation  

Struktureret samtale med vejleder

Lovgivning Kunne redegøre for og anvende relevant lovgivning i 
sagsbehandlingen 

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation 
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

Ulighed i 
sundhed 

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

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation 
Struktureret fremlæggelse 

Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

Kommunikator 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrateg
Vurdere 
kommunikation 

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

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation  
Refleksion over praksis  

Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

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

Arbejde med relevante opgaver 
Casepræsentation 

Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

Samarbejder 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige eval
Samarbejds-
relationer 

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

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samt
Struktureret fee
 

Tværfagligt 
samarbejde 

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

Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

Vurdere 
samarbejde 

Kunne vurdere i hvor høj grad samarbejdet er lykkedes Refleksion over praksis Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

Leder og administrator 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstr
Dagsorden og 
referat 

Kunne udarbejde en dagsorden samt optage og udarbejde et referat  Arbejde med relevante opgaver Struktureret samtale med vejleder



Føre ordnede 
optegnelser 

Kunne føre ordnede optegnelser i overensstemmelse med principper 
for journalføring 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samtale med vejleder

Prioritere 
arbejdsopgaver 

Kunne prioritere egne arbejdsopgaver Refleksion over praksis Struktureret samtale med vejleder

Mødeleder Kunne fungere som mødeleder i en gruppe  Arbejde med relevante opgaver   Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret f

Forebygger/sundhedsfremmer 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrateg
Forebyggelse Kunne redegøre for væsentligste terminologi og definitioner inden 

for forebyggelse og sundhedsfremme 
Arbejde med relevante opgaver  
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale med vejleder 

Livsstilsfaktorer Kunne redegøre for livsstilsfaktorers sammenhæng med udviklingen 
af sygdom  

Arbejde med relevante opgaver 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale med vejleder

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

Arbejde med relevante opgaver 
Selvstændigt studie 

Struktureret samtale med vejled

Akademiker 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrateg
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  

Selvstændigt studie  
Refleksion over praksis 

Struktureret samtale med vejleder

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

Refleksion over praksis S
Struktureret fee

Professionel 

Navn Kompetencekrav – Mål Mulige læringsstrategier Mulige evalueringsstrateg
Kende egne 
kompetencer 

Kunne handle i overensstemmelse med og i bevidsthed om egen 
kompetence 

Refleksion over praksis Struktureret samtale med vejleder
Struktureret fee

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

Refleksion over praksis Struktureret
Struktureret fee

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 fee

 


