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Kursusbeskrivelse 

Formål og læringsmål 
Kursusforløbet skal tilgodese sundhedsvæsnets og lægens behov i de opgaver, der knytter sig 

til den socialmedicinske praksis. Viden skal opnås gennem undervisning i nedenstående 

emner: 

 Lovgivning, myndighedsopgave, principafgørelser, god forvaltningsskik 

 Sundheds-og socialvæsnets opbygning 

 Det socialmedicinske sprog og historie 

 Funktionsevne, funktionsevnevurdering, rehabilitering 

 Tværfagligt samarbejde og formidling 

 Kliniske opdateringer 

 

Efteruddannelsesforløbet skal indeholde mulighed for analyse og feedback af 

kursusdeltagernes egen praksis. 



3 

 

Taxonomiske niveau 
Det taxonomiske niveau for kurset afstemmes med relevans for den kliniske opgave, men 

samtidig tilstræbes det at bibringe kursisterne viden og færdigheder, der retter sig mod at 

kunne analysere, reflektere, perspektivere. 

Transfer til det kliniske arbejde  
Kurset vil tage udgangspunkt i de kliniske opgaver og kursisterne vil skulle forberede sig 

gennem casearbejde. Kursisternes egne cases og erfaring vil blive inddraget. Kurset indeholder 

rollespils øvelser med det formål at træne den lægelige rolle i rehabiliteringssamtalen og det 

tværfaglige samarbejde. 

Organisatorisk forankring 
Kurset udbydes under Dansk samfundsmedicinsk selskab og refererer til selskabets 

efteruddannelsesudvalg 

Målgruppe 
Kurset henvender sig speciallæger, der har nogen erfaring inden for arbejdet med klinisk 

Socialmedicin. 

Kursusledelsen forbeholder sig ret til at sammensætte kursusholdet således at 

sammensætningen tilgodeser kursusafvikling på bedste vis. 

Målgruppen er både speciallæger i samfundsmedicin, der har brug for at genopfriske viden 

og speciallæger i andre specialer, som arbejder i det samfundsmedicinske felt.                     

Det er en forudsætning, at man er medlem af DASAMS for at deltage i 

efteruddannelsesforløbet. 

Det anbefales, at man deltager i kurset, når man har arbejdet i det socialmedicinske område i 

minimum 6 mdr.  

Holdstørrelser  
Kurset afvikles når der er minimum 15 deltagere. Der kan maximalt deltage 30 kursister på 

kurset. 

Evaluering 
Der foretages en elektronisk evaluering af kurset af kursisterne efter endt kursus  

Indhold, Undervisningsform og forberedelse   
Kurset baseres på undervisningsformen "Blended Learning", hvor undervisning både foregår 

ved fremmøde men også gennem virtuelle undervisningssessioner. Der vil evt. også være 
kombinationer af læsning af artikler, lovstof, E-learning, og gruppediskussioner på 

internettet. Kurset vil fokusere på at bruge undervisningstiden i det fysiske rum til fælles 

dialog og refleksioner. 

Undervisningselementerne vil have fokus på teori og tekst, der knytter sig til den kliniske 

opgave.  
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Modul 1 
 

Modul 1 forløber over 3 adskilte dage (Fredage). Der vil være fremmøde på de to af dagene 

(7.4 time), og den 3 dag er fordelt på 2 halve dage, hvor der vil være virtuelle 

undervisningselementer.  

 

Forberedelse:  

 Litteratur  

 Videobaseret undervisning 

Gennemgang af diverse regler / bekendtgørelser (titler efter aftale med undervisere)   

  

Socialmedicin (5. november 2021, formiddag)  
 

 Historikken bag den nuværende struktur gennemgås startende fra 1990, hvor 

middellevetiden i Danmark stagnerede og det efterfølgende viste sig at det især 

skyldtes fald i levetiden for marginaliserede. 

Ungdomsgarantien. Ressourceprofilens endeligt. Hvidbøgerne om tilbagevenden 

til arbejde efter MSB og mentale helbredsproblemer. Det store danske TTA 

projekt. Reform om flexjob og førtidspension 2013. Reform om sygedagpenge 

2014. Etableringen af rehabiliteringsteams i kommunerne med deltagelse af 

læger fra de regionale socialmedicinske enheder. 

 

 Den socialmedicinske tilgang og lægerolle i den rehabiliterende proces, der 

retter sig imod uddannelse og arbejde beskrives med udgangspunkt i ICF 

modellen. 

 

 Funktionsevne er det centrale begreb i det socialmedicinske arbejde. Hvordan 

”måles” og beskrives funktionsevne bedst? 

Love, regler og forvaltning ((5. november 2021, eftermiddag) 

 

Med udgangspunkt i de relevante lovbekendtgørelser beskrives grundlaget for den 

sundhedsfaglige rådgivning, der gives i kommunerne.  

 

Der bringes særligt fokus på den socialmedicinske lægerolle i rehabiliteringsteamet og i 

Klinisk Funktion. 

 

 Det lægelige sociale samarbejde mellem især praktiserende læger og kommunen 

beskrives med særlig vægt på relevant anvendelse af attester i forskellige 

sagstyper.  

 Ankestyrelsens funktion gennemgås.  

 Særlige sagstyper som ikke behandles i rehabiliteringsteam (Seniorpension og 

§18.2) beskrives.  

 Det socialmedicinske samarbejde med og socialmedicinsk arbejde i andre 

områder som  

- Børn og Unge forvaltning  

- misbrugscentre 

 Samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen  

 Lægekonsulentfunktion beskrives med fokus på forskelle og sammenfald med 

sundhedskoordinatorfunktionen.  
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 Udvalgte dele af serviceloven 

 

Tværfagligt samarbejde/Rehabilitering 1. (26.november 2021, formiddag) 

 

 Krav til foreliggende dokumentation ved rehabiliteringsteammøder gennemgås.  

 

 Den kommunale organisering i forvaltninger berøres med fokus på de 

forvaltninger som deltager i rehabiliteringsteam. 

 

 Kommunens funktion som både myndighed i forhold afgørelse om forsørgelse og 

som rehabiliterende institution diskuteres.  

 Arbejdet i rehabiliteringsteams og Klinisk Funktion uddybes med klinisk 

perspektiv. 

 Hvordan skal den socialmedicinske læge agere i det tværfaglige samarbejde? 

 

Tværfagligt samarbejde/Rehabilitering 1. (26.november 2021, eftermiddag) 

 

 Case baseret gennemgang af de forskellige aktørers rolle i rehabiliteringsteamet.  

 

 

Kursusledere 
John Bang Frederiksberg Hospital john.bang@regionh.dk 

 

Ole Steen Mortensen Holbæk Sygehus osm@regionsjaelland.dk 

 

Dato:  

5. november 2021 og 26.november 2021 

Tidspunkt:  
9.30-16.45 Der vil være formiddagskaffe fra kl. 9.00 

 

Sted:   

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58 Holbæk tlf. 59430616 
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