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1. Indledning 
Baggrunden for nærværende uddannelsesprogram er: ”Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i 
Samfundsmedicin 2007". Uddannelsesprogrammet er en konkretisering af målbeskrivelsen samt en 
beskrivelse af lærings- og evalueringsmetoder.   
Det overordnede formål med introduktionsforløbet er dels at give den uddannelsessøgende de 
kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen, dels at give et generelt kendskab til specialet, der 
gør den uddannelsessøgende i stand til at vurdere, om samfundsmedicin er det rigtige speciale for 
vedkommende. 
 
1.1. Beskrivelse af specialet 
Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem 
samfundsforhold og befolkningens sundhedstilstand. I speciallægeuddannelsen kombineres 
lægefaglig viden og klinisk erfaring med viden og færdigheder inden for folkesundhed (public 
health), forvaltning og forskning.  
De samfundsmedicinske områder omfatter: 

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

Der er to hovedretninger inden for samfundsmedicin: socialmedicin og administrativ medicin. I 
socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske 
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 
vedrørende overvågning, opretholdelse og forbedring af befolkningens sundhedstilstand. 
En speciallæge i samfundsmedicin anvender viden og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde 
sammen med viden og færdigheder fra jura, samfundsvidenskab, sociologi samt sociologisk og 
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. 
 
Ansættelsessteder og arbejdsopgaver 
Speciallæger i samfundsmedicin arbejder i både offentlige og private institutioner og organisationer. 
Som eksempler på ansættelsessteder og arbejdsopgaver kan nævnes:  

• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionerne (fx miljømedicin, overvågning af 
smitsomme sygdomme, sundhedsplanlægning, forebyggelse og tilsyn med sundhedsfagligt 
personale) 

• Sundhedsstyrelsen i Havnestaden (fx sundhedsplanlægning, kvalitetsudvikling, 
medicinalstatistik, medicinsk teknologivurdering, forebyggelse, patientsikkerhed, tilsyn med 
sundhedspersonale og sundhedsfaglige uddannelser) 

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

• Kommunale forvaltninger (fx børn og unge, ældre, forebyggelse) 
• Socialmedicinske afdelinger (fx misbrugsbehandling og revalidering)  
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• Sektorforskningsinstitutioner som Statens Serum Institut, Institut for Sundhedsvæsen (DSI), 
Statens Institut for Folkesundhed (forskning og udredning) 

• Internationale organisationer og organisationer med internationale relationer som WHO, 
DANIDA og NGO’er. 

 
Danske Samfundsmedicinere er organiseret i det tværfaglige videnskabelige selskab Dansk Selskab 
for Folkesundhed (DSFF). DSFF afholder årligt i forbindelse med generalforsamlingen i 
september/oktober måned en 2-dags konference - Folkesundhedsdage. Alle speciallæger i 
samfundsmedicin, som er medlemmer af DSFF er automatisk medlem af Samfundsmedicinsk 
Fraktion. Desuden optages efter ønske andre læger (herunder uddannelsessøgende læger) som har 
interesse for det samfundsmedicinske arbejdsområde. Det er en forudsætning for optagelse i 
fraktionen, at man er medlem af DSFF. DSFF havde pr. 11.08.07 i alt 701 medlemmer heraf 303 
lægelige medlemmer. Oplysninger om DSFF og Samfundsmedicinsk Fraktion findes på 
hjemmesiden www.danskselskabforfolkesundhed.dk, hvor der bl.a. er dagsordner og referater fra 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, oplysninger fra folkesundhedsdage, orientering om 
aktiviteter, stillinger og relevante links. Som medlem af DSFF modtager man automatisk i 
forbindelse med opdatering af hjemmesiden et nyhedsbrev pr. mail.  
Yngre læger, der tillige er medlemmer af DSFF, kan optages i Foreningen af Yngre 
Samfundsmedicinere (FYSAM), såfremt de er under uddannelse i samfundsmedicin, eller ønsker at 
videreuddanne sig indenfor det samfundsmedicinske speciale. FYSAMs formål er at varetage de 
yngre samfundsmedicineres interesser. 
  
2. Uddannelsesforløb 
Introduktionsuddannelsen varer 12 måneder og omfatter de mere basale kompetencer inden for 
samfundsmedicinen. Introduktionsuddannelsen kan foregå hos embedslægerne Nordjylland. 
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 uddannelsessøgende læges vurdering af specialevalg foretages i samarbejde mellem 
den uddannelsessøgende og vejlederen senest ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. 
Efter godkendt introduktionsforløb kan uddannelsessøgende ansøge om hoveduddannelse. 
 
Hoveduddannelsen omfatter et samlet uddannelses forløb på 48 måneder, der samlet sikrer, at 
målbeskrivelsens kompetencer opfyldes. Kompetencerne erhverves ved klinisk og 
samfundsmedicinsk uddannelse  
Den kliniske uddannelse består af 18-24 måneders ansættelse på kliniske sygehusafdelinger eller i 
almen praksis.  
Den samfundsmedicinske uddannelse består af 24-30 måneders ansættelser på samfundsmedicinske 
institutioner. De enkelte ansættelser bør være af mindst 6 måneders varighed. Mindst to ansættelser 
skal indgå, hver af mindst 12 måneders varighed. Såfremt de samfundsmedicinske ansættelser 
udelukkende finder sted i administrative ansættelser, skal den uddannelsessøgende på 14 dages 
fokuseret ophold i en socialmedicinsk afdeling, børn og unge-funktion, misbrugscenter eller 
lignende.   
I hoveduddannelsen indgår generelle og specialespecifikke kurser samt forskningstræning . 
  
Kvalifikationskrav til ansættelse i hoveduddannelsen er tilladelse til selvstændigt virke som læge 
samt godkendt introduktionsuddannelse. Ansøgere til hoveduddannelsen vil derudover blive bedømt 
på en række supplerende kriterier udarbejdet af et landsdækkende ansættelses- og vurderingsudvalg. 
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Efter godkendt hoveduddannelsesforløb kan Sundhedsstyrelsen søges om tilladelse til at betegne sig 
som speciallæge i samfundsmedicin. Det er muligt at søge meritoverførsel, hvorved 
hoveduddannelsesforløbet kan afkortes. 
 
2.1. Embedslægerne Nordjylland 
Embedslægerne Nordjylland blev videreført ved kommunalreformen fra den tidligere 
Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt og samtidig lagt sammen med Sundhedsstyrelsen. 
Institutionen dækker geografisk samme område som Region Nordjylland. Der har tidligere været 
ansat embedslægeassistenter i institutionen efter gamle uddannelsesregler. 
 
Hos Embedslægerne Nordjylland er der i øjeblikket ansat en ledende embedslæge, en embedslæge, 
en afdelingslæge og en oversygeplejerske foruden en uddannelsessøgende læge. De faste 
sagsbehandlere er hver for sig ansvarlige for et eller flere områder. Der benyttes konsulenter til en 
række opgaver. Endvidere er ansat 4 sekretærer til at udføre Embedslægeinstitutionens 
sekretariatsopgaver samt lettere sagsbehandling. Embedslægeinstitutionen anvender edb til 
journalisering, tekstbehandling, grafisk fremstilling, sundhedsovervågning, kommunikation og 
litteratursøgning mm. og tilstræber at bruge IT-løsninger i alle relevante arbejdsopgaver.  
 
Embedslægerne Nordjylland er Sundhedsstyrelsens lokale kontor, som sådan en statslig myndighed 
og er uafhængige af regionale og kommunale myndigheder. Embedslægerne har som overordnet 
formål at følge sundhedstilstanden og yde sundhedsmæssig rådgivning til stat, amt og kommune. 
Desuden føres tilsyn med sundhedspersoner og sundhedsvæsen, det påses at lovgivningen 
overholdes, og Embedslægerne medvirker til at fremme befolkningens sundhed i samarbejde med 
de lokale myndigheder.   

Embedslægernes opgaver omfatter blandt andet 

• føre tilsyn med sundhedspersonalet i deres region  
• undersøge klager over sundhedspersoner på vegne af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn  
• føre tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på kommunale plejehjem og kosmetiske 

klinikker 
• yde samfundsmedicinsk bistand til sundheds- og miljømyndigheder  
• bistå politiet og retsvæsenet i sager, hvor der kræves lægelig sagkundskab  
• bidrage til at hindre udbredelse af smitsomme sygdomme.  

 
3. Kompetenceudvikling 
 
Efter endt hoveduddannelse skal speciallægen i samfundsmedicin mestre en flerhed af roller og 
egenskaber, som: 
 

• Medicinsk ekspert 
• Kommunikator 
• Sundhedsfremmer 
• Akademiker 
• Professionel 
• Samarbejder 
• Leder/administrator 
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Kompetenceområder for den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse er anført i 
målbeskrivelsen med mål, konkretisering af mål, læringsmetoder og evalueringsmetoder.  
 
Formålet med kompetenceskemaet nedenfor er at danne grundlag for udarbejdelse af 
kompetenceudviklingsskemaet i den individuelle uddannelsesplan.  
 
Såfremt der forekommer afvigelser i uddannelsesprogrammet under en ansættelse skal disse 
justeringer noteres i logbogen efter aftale med vejleder. Skemaet kan sammen med den 
uddannelsessøgendes logbog fungere som checkliste. Der henvises i øvrigt til målbeskrivelsen. 
 
Der planlægges et to ugers introduktionsforløb for den uddannelsessøgende læge. I 
introduktionsforløbet vil lægen blive introduceret for de forskellige arbejdsområder for 
Embedslægerne Nordjylland. Introduktionslægen vil i introduktionsforløbet blive gjort bekendt med 
de væsentligste arbejdsområder ved at være knyttet 1-2 dage til den fagligt ansvarlige for området. 
Der sker desuden introduktion til sekretariatets funktion, til journalisering og IT. 
Yderlig detaljering af introduktionslægens tidsramme og tilknytning til sagsområder vil derefter 
blive foretaget af introduktionslægen og vejlederen, men vil bestå i 1- 3 måneders tilknytning til 
nedennævnte fagområder. Dog kan tilknytningen ophøre i en periode, såfremt der hos 
Embedslægerne skal sagsbehandles sager i andre områder som har stor uddannelsesmæssig 
relevans. 
 
Efter den første måned af forløbet vil introduktionslægen i lighed med de fastansatte læger passe 
telefon og foretage ligsyn, foruden deltagelsen i de forskellige sagsgrupper. Sagerne vil blive tildelt 
i reduceret omfang og opgavevaretagelsen vil forgå under supervision.  
 
Introduktionslægen vil deltage i sagsbehandlingen i det fagområde denne er tilknyttet. 
Introduktionslægen vil også deltage i relevante kurser og arbejdsgrupper, hvor lægefaglig ekspertise 
er påkrævet. Det tilstræbes at introduktionslægen i relevant omfang deltager i temadage eller 
undervisning på landsplan. Desuden deltager introduktionslægen i lokale sagsmøder og skal 
fremlægge relevant samfundsmedicinsk emne f.eks. på tirsdagsmøde. 
 
Der planlægges to fokuserede ophold af 1-2 ugers varighed, dels på Socialmedicinsk Enhed i 
Aalborg, hvilket skal give mulighed for at stifte bekendtskab med den kliniske samfundsmedicin og 
sociallovgivning, dels om muligt et på en anden (større) embedslægeinstitution hvilket skal give 
mulighed for at stifte bekendtskab med forskellig måde at organisere arbejdet på, samt give 
kendskab til fagområder, der ikke er dækket i Nordjylland. 
 
Den uddannelsessøgende læge i introduktionsstilling vil især få opgaver under nedenstående 
overskrifter: "Klagesager", ”retsmedicin", ”smitsom sygdom”, ”tilsyn ", ”miljø og forurening”, 
”lovgivning og vejledninger".  "Andet" er mulige arbejdsområder, der kun i begrænset omfang vil 
blive berørt. En forudsætning for løsning af opgaverne er at introduktionslægen bliver instrueret i 
anvendelsen af embedslægernes intranet, kvalitetssystem og sagsbehandler modul.    
  
Indenfor nedenstående arbejdsområder forventes det, at den uddannelsessøgende læge opnår 
kendskab til / erfaring med.  
 
K: Klagesager 

• Indhentelse af supplerende sagsoplysninger fra involverede parter 
• Foretage udfærdigelse af sammenfatning af klagesager 
• Evt. foretage afklarende samtale med Patientklagenævnets sagsbehandler 
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R: Retsmedicin:  

Kørekort  
• Kendskab til sagsbehandlingsmodulet til behandling af kørekortsager 
• Foretage indhentning af supplerende oplysninger til belysninger af kørekortsager 
• Foretage kørekortsagsbehandling 
• Vejlede læger og patienter om reglerne 
 
Ligsyn 
• I samarbejde med politiet foretage ligsyn 
• Evt. foretage indhentelse af supplerende materiale fra eksempelvis sygehus  
• Foretage udfærdigelse af retslægelige dødsattest 
• Foretage udfærdigelse af ligpas 
• Orientere pårørende om resultat af ligsyn 
• Vejlede læger om reglerne 

 
 
S Smitsomme sygdomme 
Introduktionsprogrammet vil være afhængigt af hvilke sager der sagsbehandles i den periode 
introduktionslægen er på institutionen  

• Sagsbehandling af smitsom meningitis 
• Sagsbehandling af hepatitis  
• Sagsbehandling af tuberkulose 
• Kendskab til sagsbehandling af øvrige anmeldelsespligtige sygdomme  
• Kendskab til sagsbehandling af vigtigste ikke anmeldelsespligtige sygdomme 
• Vejlede institutioner om reglerne 

 
 
T Tilsyn 

• Sagsbehandling af faglige tilsyn 
• Deltage i egnethedstilsynssager 
• Deltage i plejehjemstilsyn 
• Orienteres om tilsynet med lægers ordinationer (p4)  
• Orienteres om tilsyn med 75 + årige læger 
• Orienteres om kosmetik tilsyn 

 
 
M Miljø og forurening 
Introduktionsprogrammet vil være afhængigt af hvilke sager der sagsbehandles i den periode 
introduktionslægen er på institutionen  

• Sagsbehandling i sager vedrørende forurening af drikkevand 
• Deltage i sagsbehandling af kapitel 5 sager 
• Deltage i sagsbehandling af jordforureningssager 

 
 
L Lovgivning og vejledninger  
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Centrale love for arbejdet forventes kendt efter introduktionsuddannelsen, men ikke ’lært udenad’. 
Den uddannelsessøgende læge forudsættes derudover at orientere sig i relevant lovgivning svarende 
til arbejdsopgaverne, jævnfør Intranettet. 
 
Sundhedsloven af 240605, og i praksis kunne anvende indholdet af de centrale paragraffer 

Bekendtgørelse om embedslægeinstitutionernes virksomhed af 131202 
Forvaltningsloven og i praksis kunne anvende indholdet af de centrale paragraffer 
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed af 22. maj 2006  
Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet af 24. juni 2006 
 
Lov om social pension, lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område skal den uddannelsessøgende være informeret om. 
 
Derudover forventes den uddannelsessøgende at orientere sig i relevant faglitteratur, f.eks.  

• Oxford Textbook of Public Health 
• Nordisk lærebog i Retsmedicin 
• Control of Communicable Diseases Manual. 

 
 
A: Andet 

• Beredskab 
• Sundhedsplanlægning 
• Vagtarbejde 
• Tvang i psykiatrien 
• Journalopbevarings sager 
• Miljø og hygiejne 
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Kompetenceskema i introduktionsuddannelse i samfundsmedicin 
Skemaet bygger på målbeskrivelsen. Der er foretaget en konkretisering i relation til de opgavetyper, der mødes hos ELI Nord, jævnfør ovenfor.  
Der planlægges to fokuserede ophold, men indholdet heri er ikke nødvendigt for opnåelse af kompetancekravene, fraset kendskab til 
sociallovgivning, hvorfor de er skrevet ind i skemaet.1 
 
Medicinsk ekspert 
 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I1 
Sagsbehan
dling 

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

Indenfor de områder, hvor ELINord har 
hyppigt tilbagevendende ensartede 
opgaver skal den uddannelsessøgende 
kunne foretage sagsbehandling under 
supervision: 

- klagesager 
- tilsynssager 
- ligsynssager 
- kørekort 
- infektionssygdomme 
- drikkevandsforurening 

 
Ved ophold på SME opnås kendskab til 
sagsbehandling i den kliniske 
samfundsmedicin 
 

Arbejde med telefonpasning  
Udarbejde notater og sagsfremstillinger.  
Udarbejde vejledninger til relevante 
samarbejdspartnere som f.eks. 
institutioner, praktiserende læger, 
pårørende, kommuner mv.  
 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
Deltagelse i tværfaglig drøftelse med 
oversygeplejersker og læge på sagsmøder 
Deltagelse i CKF møder 
Fremlæggelse af 2 cases på Institutions 
møde – gemmes i logbog  
 

Struktureret samtale med vejleder 
 
Vejleder vurderer fremlæggelse af 
cases på lægemøde 
 
 
 
 
 
 

I2 
Sagsforløb  

Kunne planlægge og gennemføre 
sagsforløb  
 

f.eks planlægning et fagligt tilsyn. Indhente 
relevant materiale, anmode om relevante 
udtalelser, analysere sagen og udarbejde 
indstilling til Enhed for Tilsyn 
 

Tildeling af relevant sagsforløb fra. 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 

                                                 
1 Der skal udarbejdes en plan for progression og for rækkefølge af kompetencetilegnelse. Dette er endnu ikke foretaget. 



 9 

Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I3 
Lovgivning 

Kunne redegøre for og anvende 
relevant lovgivning i 
sagsbehandlingen 

F.eks relevante områder i: 
Sundhedsloven   
Autorisationslovgivning 
Klage- og erstatningslov 
Forvaltningsloven 
 
Have kendskab til relevante  
sagsbehandlings vejledninger  
indenfor områderne: 
Smitsomme sygdomme 
Retsmedicin, herunder ligsyn, kørekort mm 
Tilsyn, herunder plejehjem og kosmetik 
Patientklagesager 
Miljø 
Social og sundhedsvæsen, herunder 
beredskab 
Sundhedsplanlægning 
 
Ved ophold på SME opnås kendskab til 
sociallovgivning 
 

Selvstudium / vejledersamtale 
Inddrages i relevante opgaver i den daglige 
sagsbehandling 
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 
kommunikat
ion 

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 
psykisk uligevægtig eller andre årsager 
 

Arbejde med relevante opgaver ved f.eks. 
deltagelse i egnethedstilsyn, CKF 
Deltage i sagsmøder, møder med  
sagsbehandlere og borgere 
 
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 hos 
embedslægerne, f.eks. ligsyn, smitsomme 
sygdomme, tilsyn 
 

Struktureret samtale med vejleder 
Struktureret feedback fra kolleger 
og vejleder 
 

 
 

 
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 hos Embedslægerne, 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  

Samarbejde med politi om ligsyn 
Samarbejde med personale i ELINord 

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  

Kunne udarbejde dagsorden og referat (af 
eksempelvis tirsdagsmøde) som er i 
overensstemmelse mødestedets normer, 
sprog og retningslinier  
 

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 god 
forvaltningsetik og embedslægernes 
retningslinjer 
 

Arbejde med relevante opgaver 
 

Struktureret samtale med vejleder 
og vurdering af journalnotater. 
Feedback fra sekretariatet 

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  

Være mødeleder f.eks på tirsdagsmøde  Varetage funktionen som mødeleder 
Feedback fra mødedeltagere 
Drøftelse med kolleger og vejleder   

Struktureret samtale med vejleder  
Struktureret feedback på 
baggrund af observation 
 

 
 
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  
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Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I15 
Livsstilsfakt
orer 

Kunne redegøre for livsstilsfaktorers 
sammenhæng med udviklingen af 
sygdom  

Kunne redegøre for livsstilsfaktorers 
betydning for morbiditet og mortalitet i 
f.eks. i forbindelse med ligsyn 

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 

Kunne redegøre for sociale forholds 
sammenhæng med udvikling af sygdom 
f.eks. i forbindelse med ligsyn 

Arbejde med relevante opgaver  
Selvstændigt studie 
Refleksion over egen praksis 
Drøftelse med kolleger og vejleder 
 

Struktureret samtale med vejleder 

 
 
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 
Evt. case præsentation 

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 
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Navn Kompetencekrav – Mål Konkretisering af 
mål/vurderingskriterier 

Læringsstrategier Evalueringsstrategi 

I20 
Forvaltnings
skik 

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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Uddannelsesrelevante begreber: 
 

Begreb Definition 
Målbeskrivelse Samlet beskrivelse af uddannelsen i et givent speciale. Angiver hvilke 

kompetencer, der skal erhverves i løbet af uddannelsen samt forslag til 
læringsstrategier og evalueringsmetoder. 

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

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

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

Logbog Den del af porteføljen, der er til brug for underskrift af erhvervede kompetencer og 
som dokumentation herfor.  

Fokuserede ophold Ophold af timers til højst en måneds varighed på anden afdeling eller i praksis 
med henblik på opnåelse af konkrete kompetencer 

Generelle kurser Kursusrække, som er ens for alle læger i uddannelsesstillinger, uanset hvilket 
speciale man er på vej mod. Det drejer sig om kurser i ledelse, administration & 
samarbejde (LAS), kommunikation og pædagogik. 

Specialespecifikke kurser Kursusrække, der er planlagt specielt for læger på vej mod den 
samfundsmedicinske speciallægeanerkendelse 

 
4. Læringsstrategier: 
Der henvises til målbeskrivelsen. De i ELI Nord relevante strategier er anført og konkretiseret 
nedenfor. 

Læringsstrategi Definition 
Selvstændigt studie 
 
 
 

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

Arbejde med relevante 
opgaver 

Skal sikre en progression i kompetenceudviklingen, således at arbejdet med 
relevante opgaver tager hensyn til både uddannelsesbehovet og 
ansættelsesstedets behov. Det er en forudsætning for læring, at arbejdsopgaverne 
superviseres og evalueres i samarbejde med vejleder. 

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

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

Struktureret fremlæggelse I tilfælde, hvor tildeling af relevante opgaver ikke er muligt for at opnå en specifik 
kompetence, men der kræves en mere indgående viden end blot selvstændigt 
studie, kan den uddannelsessøgende fremlægge et område for kolleger og vejleder 
med efterfølgende diskussion fx fremlæggelse af emneområde i forbindelse med 
intern konference eller møde  
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5. Evalueringsstrategier  
Ved vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer, skal den anvendte metode til 
kompetencevurdering kunne afgøre, om den uddannelsessøgende læge har eller ikke har erhvervet 
den pågældende kompetence. Kompetencevurdering foretages løbende i uddannelsesforløbet med 
henblik på dokumentation, evaluering og eventuel justering af uddannelsen undervejs. Der henvises til 
målbeskrivelsen. 
Under evalueringsstrategi er anvendt følgende begreber: 

Evalueringsstrategi Definition 
Struktureret samtale med 
vejleder 

Det er en struktureret, aftalt vejledersamtale, hvor der foregår en vurdering af 
arbejdsopgaver, casepræsentationer, feedback på observationer, gennemgang af 
porteføljen, drøftelse af refleksioner med mere  

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

 
6. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
Den uddannelsessøgende skal evaluere uddannelsesprogram, uddannelsesplan og uddannelsessted og 
deres læringsrammer ved afslutning af forløbet. Evalueringen foregår ved struktureret samtale med 
uddannelsesansvarlig. 
Der har ikke været foretaget inspektorbesøg i ELI Nord, jævnfør bekendtgørelse 1257, 251007, §6, 
stk. 3. 
 
 
7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse 
Den uddannelsessøgende får udpeget en vejleder for hele perioden, der er ansvarlig for uddannelsens 
vejledning. Vejleder er Henrik Bøggild. Der aftales faste møder mellem vejleder og 
uddannelsessøgende hver 14. dag, hvor uddannelsesplanlægning og evaluering foretages. Derudover 
sker løbende vejledning i relation til konkrete sager hos de sagsbehandlere, der er ansvarlig for 
opgaveområdet. 
 
Der vil blive foretaget karrierevejledning i forbindelse med de faste vejledningsmøder. 
 
 
8. Nyttige adresser: 
Dansk Selskab for Folkesundhed, DSFF www.danskselskabforfolkesundhed.dk  
Foreningen af Yngre Samfundsmedicinere, FYSAM: DSFF www.danskselskabforfolkesundhed.dk - 
under rubrikken "Fraktioner".  
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk 
Sundhedsstyrelsens intranet: sundnet.dk – åbnes i browseren, når man er på netværket 
Videreuddannelsessekretariatet i Region Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
 
110908/HEB 


