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1. Indledning 
 

Specialet samfundsmedicin er beskrevet i målbeskrivelsen. 

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

Specielle regionale forhold 

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

 

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

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

 

Karrierevejledning indgår som et væsentligt element i lægers videreuddannelse og skal være med 
til at sikre, at lægen foretager det bedste valg i forhold til muligheder og kompetencer inden for 
den fastsatte tidsramme i den lægelige videreuddannelse. 
Videreuddannelsesregion Nord tilbyder den uddannelsessøgende læge information om, hvor og 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/karrierevejledning/
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hvordan han/hun kan få yderligere oplysninger om de enkelte specialer, herunder relevante 
hjemmesider og faglige profiler.  
 
Kompetencerne kan godkendes af daglige vejledere, hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig 
overlæge på den afdeling, hvor den pågældende kompetence er opnået hhv. af kursusleder, for så 
vidt det drejer sig om kompetencer opnået ved kursus. Attestation for at alle læringsmål er opnået 
(summativ evaluering), og at det enkelte uddannelseselement er tidsmæssigt gennemført, skal 
foretages af den uddannelsesansvarlige overlæge.  

 
 
2. Uddannelsens opbygning  
 

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

 

Introduktionsuddannelse 

Psykiatriens stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland 

12 mdr. 

 

2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne 
 
Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansættelsessted lægen skal ansættes. Beskrivelsen er 
tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud 
fra det anførte link. 
 

1. ansættelse: Psykiatriens stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland 

 
Ansættelsesstedet generelt 
Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnosticering og behandling af mennesker, 
der har en alvorlig psykisk sygdom. Behandlingspsykiatrien omfatter bl.a. de psykiatriske sygehuse 
i Aalborg og Brønderslev, men der er også mindre behandlingsenheder flere steder i landsdelen. 
En meget stor del af den psykiatriske udredning og behandling foregår ambulant uden 
indlæggelse. 
 
I Psykiatriens ledelse sidder én speciallæge i samfundsmedicin (vicedirektør). Vicedirektøren har 
ansvaret for patientforløb, patientsikkerhed, kvalitet og samarbejdet med det somatiske sygehus. 
 
I tilknytning til Psykiatriledelsen er der to stabsfunktioner – en HR & Kvalitetsafdeling og en 
Budget- og Planlægningsafdeling, der løser en lang række af opgaver for psykiatriledelsen og 
psykiatriens klinikledelser. Stabsfunktionens kerneopgave er at understøtte Psykiatriledelsen og 
klinikledelserne, så der kan træffes hurtige og rigtige beslutninger i en varieret hverdag præget af 
forandring og højt prioriterede politiske dagsordener. En central opgave i staben er derfor at 
tilvejebringe rettidig, korrekt og bearbejdet ledelsesinformation til Psykiatriledelsen og 
klinikledelserne, samt indgå i dialog med den øvrige administration i Psykiatrien.  

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
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Budget- og planlægningsafdelingen har ansvaret for Psykiatriens samlede økonomi- og 
aktivitetsstyring og for den overordnede planlægning og udvikling på psykiatriområdet. Budget- og 
planlægningsafdelingen varetager desuden klagesagsbehandling og juridisk rådgivning. 
 
Stabsfunktionen HR & Kvalitet understøtter Psykiatriens ledelsesniveauer med drift og udvikling på 
områderne kvalitet og patientsikkerhed, akkreditering, arbejdsmiljø, sikkerhed, MED-samarbejde, 
uddannelse og kompetenceudvikling, kommunikation og Klinisk IT. 
 
De to stabe betjener Psykiatriledelsen, hvori der er ansat en speciallæge i samfundsmedicin 
(vicedirektøren), der fungerer som uddannelseslægens uddannelsesansvarlige overlæge og 
hovedvejleder. Det er et tæt dagligt samarbejde mellem stabene og ledelsen. 
 
 
I stabene løses følgende typer af arbejdsopgaver: 

• Indsatser og projekter ift. kvalitetsudvikling  
• APV undersøgelser  
• Tilfredshedsmålinger blandt psykiatriens patienter, pårørende og psykiatriens ansatte  
• Kompetenceudvikling af arbejdsmiljøgrupperne 
• Indsats omkring systematisk pårørendeinddragelse 
• Undervisning og implementering af nye kliniske it-systemer 
• Interne og eksterne kommunikationsopgaver, herunder udarbejdelse af skriftlig 

patientinformation 
• Kompetenceudvikling af personale  
• Udarbejdelse af Psykiatriens budgetoplæg 
• Implementering af nye retningslinjer og arbejdsgange 
• Specialeplanlægning (Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri) 
• Pakkeforløb (Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri) 
• Psykiatriplan 2015 - 2020 
• Puljemidler (satspuljer og øvrige puljefinansierede projekter) 
• Udrednings- og behandlingsret  
• Monitorering af tvang  
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For en beskrivelse af, hvilke af opgaverne uddannelseslægen skal deltage i, henvises til afsnit 3.2. 
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 
 
Arbejdstilrettelæggelse 
For medarbejdere i Psykiatriens stabe er der flekstid med en arbejdsuge på 37 t/u fordelt på 
hverdage i dagtimerne. Alle medarbejdere er tildelt en fast kontorplads med egen PC, telefon m.v. 
Der kan forekomme mødeaktivitet på alle Psykiatriens matrikler, herunder i Aalborg, Brønderslev, 
Frederikshavn, Hjørring og Thisted.  Der er ingen vagter, og der bæres ikke uniform. 
 
Graden af selvstændighed i opgavevaretagelsen vurderes individuelt med udgangspunkt i 
uddannelseslægens erfaring.  
 
Introduktion 
Nyansatte medarbejdere i staben får et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram med 
introduktion til stabenes hovedarbejdsområder og til arbejdsmetoder samt opgaveløsning.   
Derudover introduceres nye medarbejdere i stabene i den første periode til: 

• Andre medarbejdere i stabene, nøglepersoner, og øvrige kontaktpersoner 
• Praktiske forhold (IT-systemer og –adgange, nøgler, ID-kort, eDoc, skabeloner m.m) 
• Introduktion til egne ansvarsområder og opgaver, arbejdsdeling, mødestruktur, 

samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere  
Desuden deltager uddannelseslægen i hospitalets generelle introduktion til nyansatte. 
 
Undervisning  
Konferencer 
Der er ingen daglige konferencer i Psykiatriens Stabe.  
Uddannelseslægen deltager som udgangspunkt på de faste møder med virksomhedsledelsen 
(månedligt) og psykiatriledelsen (ugentlig) – dog afhængig af mødernes relevans. Vicedirektøren 
har desuden månedlige møder med alle uddannelses- og specialeansvarlige overlæger, hvor 
uddannelseslægen deltager afhængig af relevans.  
 
Formaliseret undervisning: 
Da der som udgangspunkt kun er én uddannelseslæge af gangen i stabene, er vægten lagt på tæt 
daglig vejledning snarere end formaliseret undervisning. Den formaliserede undervisning er af 
generel karakter i nye administrative procedurer. Der vil blive undervist i datatræk af 
sundhedsdata i de administrative systemer. 
Det tilstræbes, at lægen i uddannelsesforløbet deltager i relevante kurser og lign.  
 
Kurser og kongresser: 
Uddannelseslægen vil få tjenestefri inkl. transport og ved behov overnatning og forplejning til alle 
obligatoriske kurser. Alle uddannelseslæger tilbydes deltagelse i de halvårlige møder om 
samfundsmedicinsk uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord samt Årsmøde i Dansk 
Samfundsmedicinsk Selskab (Hindsgavl-mødet). Herudover kan blandt andet nævnes den årlige 
patientsikkerhedskonference og Årsmødet for Kvalitet i Sundhedsvæsenet. 
 
Forskning: 
Uddannelseslægen skal i videst muligt omfang deltage i forsknings og kvalitetsudviklingsprojekter 
herunder tilrettelæggelse, og udførelse af undersøgelser og efterfølgende formidling med 
tilhørende publikation af forskningsresultater i relation til de ovenfor beskrevne arbejdsområder.. 
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3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser 
og forskning 
 
3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 
 

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

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

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

 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
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CHECKLISTE – introduktionsuddannelse (logbog findes i målbeskrivelsen 

Mål, nummer 
og  
kompetencemål 
 

Konkretisering 
af mål 

Læringsmetoder 
 

Kompetencevurderingsmetode 
 

Tidspunkt for forventet 
kompetencegodkendelse 
(mdr.) 

Introduktionsstilling 12 
mdr. 

Måned  

I1 Administrativ 
sagsbehandler / 
socialmediciner 
 

Kunne håndtere 
enkeltstående 
sager og 
korterevarende 
sagsforløb hhv. 
varetage den 
socialmedicinske 
lægerolle 
 
Kunne 
journalisere  
 
Kunne 
kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt  
 
Kunne 
fremlægge sager 
 
Kunne 
samarbejde  
 
Kunne balancere 
roller og hensyn 
 

Arbejde med 
relevante 
opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. 
uddannelsesplan 
og 
læringsdagbog  

Struktureret vejledersamtale 
vha. kompetencekort  

12. måned 

I2 
Mødedeltager 
 

Kunne deltage 
aktivt i møder 
 
Kunne 
udfærdige et 
referat 
 

Arbejde med 
relevante 
opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. 
uddannelsesplan 
og 
læringsdagbog  

Struktureret vejledersamtale 
vha. kompetencekort  

3. måned 

I3 Teamdeltager 
 

Kunne fungere 
som deltager i 
team, udvalg 
eller 
arbejdsgruppe 
 

Arbejde med 
relevante 
opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. 
uddannelsesplan 
og 
læringsdagbog  

Struktureret vejledersamtale 
vha. kompetencekort  

6. måned 

I4 Underviser- 
og 
vejlederaspirant 

Kunne 
tilrettelægge 
egen læring 
 
Kunne vejlede 
kollegaer/andet 
personale i 
sundhedsfaglige 

Arbejde med 
relevante 
opgaver 
 
Udarbejde egen 
portefølje inkl. 
uddannelsesplan 
og 

Struktureret vejledersamtale 
vha. kompetencekort  

9. måned 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
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spørgsmål 
 
Kunne holde 
faglige oplæg 

læringsdagbog  

 
 
3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte 
kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 
 
 
I den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse anvendes kun to læringsmetoder:  

 Arbejde med relevante opgaver  

 Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog 
og én obligatorisk kompetencevurderingsmetode: 

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

1. Karriereplan (udbygges fortløbende gennem hele speciallægeuddannelsen) 
 
2. Uddannelsesplan (en ny uddannelsesplan for hver ansættelse) 
 
3. Kopi af udfyldte samtaleskemaer (introduktionssamtale, justeringssamtaler og 

slutevalueringssamtale) 
 

4. Læringsdagbog 
 

5. CV 
 
Dokumenter fra porteføljen kan uploades til den elektroniske logbog www.logbog.net  
Dokumenter, der uploades på Logbog.net må ikke indeholde personhenførbare oplysninger fraset 
oplysninger vedr. uddannelseslægen selv. 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
http://www.logbog.net/
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Porteføljen startes op i den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse og udbygges herefter 
løbende gennem speciallægeuddannelsen. 
Porteføljen skal dokumentere uddannelseslægens udgangspunkt, faglige udvikling og efterhånden 
erhvervede færdigheder, og er et supplement til Logbog.net 
Nærmere beskrivelse af læringsmetoder og vejledning til opbygning af portefølje mm. findes på 
DASAMS’ hjemmeside på www.dsff.dk 
 
Kompetencevurderingsmetode 
Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort 
Dette er en aftalt vejledersamtale, hvor der med udgangspunkt i kompetencekort gives feedback 
på de delkompetencer, der er erhvervet siden sidste samtale. Ved hjælp af kompetencekortene 
bliver det muligt at vurdere, om den uddannelsessøgende læge på et tilstrækkeligt højt niveau har 
eller ikke har erhvervet alle de delkompetencer, der er nødvendige for en godkendelse af hver 
konkretisering og i sidste ende den samlede kompetence.  
Den uddannelsessøgende læge får i forbindelse med den strukturerede vejledersamtale mulighed 
for, med udgangspunkt i sin læringsdagbog, at fremlægge sine egne overvejelser/refleksioner over 
opgavehåndteringen, herunder egen rolle og indsats, hvilket bidrager til læringen.  
Kompetencekortene findes på DASAMS’ hjemmeside på www.dsff.dk 
 
Nedenfor beskrives kort, hvordan læringsmetoderne anvendes hhv. kompetencevurderingen 
foregår på det enkelte ansættelsessted, og hvem der skal foretage kompetencevurderingen. 
 
  

1. ansættelse: Psykiatriens stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland 

 
Læringsmetoder 
Arbejde med relevante opgaver 
I1 Administrativ sagsbehandler: 
Uddannelseslæge skal deltage i planlægningen og gennemførelsen af diverse sagsforløb i 
Psykiatriens Stabe herunder fx sagsbehandling af klagesager med anvendelse af relevant juridisk 
viden fra Sundhedsloven og tilgrænsende lovstof, samt analyse og sagsbehandling af utilsigtede 
hændelser.  
Uddannelseslægen vil indgå i arbejdet med diverse kvalitetsmæssige opgørelser fx af håndtering af 
somatisk sygdom hos de psykiatriske patienter, herunder samarbejdet med de somatiske 
afdelinger og ambulatorier, og prioritering og balancering af patients psykiatriske, sociale og 
somatiske problemstillinger.  
 
I2 Mødedeltager 
Deltagelse på møder med bl.a. Hospitalsledelse, Klinikledelser, og Psykiatriens Medicinkomité 
samt diverse andre møder relateret til uddannelseslægens arbejdsopgaver. Gennem deltagelse i 
møder skal uddannelseslægen bl.a. lære at deltage velforberedt og aktivt samt som minimum at 
kunne udfærdige et simpelt referat. 
 
I3 Teamdeltager 
Uddannelseslægen vil blive knyttet til et eller flere teams /udvalg /arbejdsgrupper afhængig af de 
specifikke arbejdsopgaver uddannelseslægens skal løse. Herigennem lærer uddannelseslægen bl.a. 
at samarbejde tværfagligt under hensyn til opgavedeling, tidsramme, roller mv. 
Uddannelseslægen skal også kunne bidrage til udarbejdelse af et slutprodukt. 
 
I4 Underviser- og vejlederaspirant 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
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Uddannelseslægen forventes at give sparring og vejledning til øvrige medarbejdere i Psykiatriens 
Stabe, samt diverse øvrige samarbejdspartnere i lægefaglige spørgsmål. Herudvoer forventes det, 
at der holdes faglige oplæg på kontormøder. 
 

Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog 
Uddannelseslægen tilrettelægger, i samarbejde med hovedvejleder, selv sin arbejdstid, som 
udfyldes i afdelingens kalender. Herunder afsættes tid til udarbejdelse af portefølje og 
uddannelsesplan, der løbende revideres af uddannelseslæge, og godkendes af hovedvejleder.  
Begge dele gennemgås på hvert vejledermøde. 
 
Kompetencevurderingsmetoder 
Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort 
Kompetencevurdering foretages hver. 3 måned af hovedvejleder. Kompetencer vil blive vurderet 
ud fra gennemgang af cases fra det daglige arbejde, fx mødereferater, dagsordener, officielle 
meddelelser, samt ved vejleders observation på møder, oplæg mm. På mellemliggende 
vejledermøder vurderes hvilke kompetencer, der skal arbejdes på i den efterfølgende måned, og 
det indføres i uddannelsesplanen. 
 
Vejledersamtalerne gennemføres efter skabelonerne, som findes på www.dsff.dk 
 
 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning 
 
Generelle kurser 
I introduktionsuddannelsen gennemføres kursus i vejledning. De generelle kurser udmøntes og 
planlægges hovedsageligt regionalt af det regionale videreuddannelsessekretariat og af 
Sundhedsstyrelsen. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for 
tilmelding. 
For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside 
og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
De generelle kursers gennemførelse dokumenteres i www.Logbog.net  
  

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

1. ansættelse: Psykiatriens stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland 

 
Organisering af den lægelige videreuddannelse 
Vejledning varetages af hovedvejlederen, som er vicedirektøren i psykiatrien. 
 
Rammer for uddannelsesvejledning  
Vejledersamtaler afholdes hver måned og bookes af uddannelseslæge. Varighed 1 time.  
 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
https://rn.plan2learn.dk/default.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/vejledningskursus/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx
http://www.logbog.net/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/Samfundsmedicin.aspx
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Udarbejdelse af uddannelsesplan 
Uddannelseslægen udarbejder en uddannelsesplan i egen mappe, som kan tilgås elektronisk af 
både uddannelseslæge og hovedvejleder. Efter hvert vejledermøder opdaterer uddannelseslægen 
uddannelsesplanen, der efterfølgende godkendes af vejleder. Karriereplan oprettes som særskilt 
dokument i skabelon for portefølje. 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Der er mulighed for tæt supervision i det daglige arbejde, som kan tilpasses uddannelseslægens 
kompetenceniveau. Supervisionen kan foregå ved hovedvejleder, erfarne kollegaer i Psykiatriens 
Stabe og andre relevante samarbejdspartnere. Feedback på udførte opgaver er en indbygget 
kultur i kontoret. Alt materiale godkendes af erfarne kollegaer, inden det sendes ud af kontoret. 
 
Konferencer/møder 
Uddannelseslægen opfordres til at deltage på Samfundsmedicinsk Årsmøde på Hindsgavl slot. En 
stor del af formålet med årsmødet er networking med andre samfundsmedicinske læ‐ 
ger. Desuden forventes deltagelse på de halvårlige uddannelsesmøder i samfundsmedicin i 
Videreuddannelsesregion Nord, hvor hovedvejleder så vidt muligt også vil deltage. Møderne ligger 
typisk i april og november. 

 
5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 
 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 
lægers videreuddannelse1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i 
den lægelige videreuddannelse (kap. 1, § 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, 
nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og 
inspektorrapporter for alle afdelinger. 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil 
løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale 
specialespecifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er 
formand4. 
 
5.1 Evaluer.dk 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne elektronisk via system på www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, 
både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og 
dets læringsrammer. Evalueringen foregår via www.evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager 
log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers 
evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden www.evaluer.dk. 
 
Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod 
offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. 
Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om 
uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del 
af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, 
                                                           
1
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  

2
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d  

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

4
 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/ 

https://www.evaluer.dk/Login.asp
https://www.evaluer.dk/Login.asp
https://www.evaluer.dk/Login.asp
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/
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specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet med at 
forbedre den lægelige videreuddannelse. 
 
5.2 Inspektorrapporter 
Sundhedsstyrelsen5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle 
uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale råd for 
lægers videreuddannelse (kap. 2, § 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings 
egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt 
element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og 
afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den PKL i de 
enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde 
med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 
 
5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6  
Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets 
videreuddannelse herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige 
videreuddannelse på alle specialets uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen. 
Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og 
inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer  
DRRLV. 
 
 

6. Nyttige kontakter 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
http://psykiatri.rn.dk/For-sundhedsfaglige/Uddannelse-og-karriere/Laeger-under-
uddannelse/Kontaktpersoner  
 
Specialeselskabets hjemmeside 
Dansk Selskab for Folkesundhed, DSFF  
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, DASAMS 
 
Sundhedsstyrelsen   
www.sst.dk  
Den lægelige videreuddannelse 
 
Styrelsen for patientsikkerhed 
www.stps.dk  
 
Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: http://www.videreuddannelsen-nord.dk  
Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk  
Videreuddannelsesregion Øst: www.laegeuddannelsen.dk 
 
Andre 
Lægeforeningens karriererådgivning (karrieresparring) 
 

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

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

http://psykiatri.rn.dk/For-sundhedsfaglige/Uddannelse-og-karriere/Laeger-under-uddannelse/Kontaktpersoner
http://psykiatri.rn.dk/For-sundhedsfaglige/Uddannelse-og-karriere/Laeger-under-uddannelse/Kontaktpersoner
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx
http://stps.dk/da/ds
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm101858
http://www.laegeuddannelsen.dk/
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Karriere%20og%20Kurser/Karrierecoaching
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/

