
Sæt din karriere i søen 

- med Samfundsmedicin 

 

Er du god til at tale med alle slags mennesker. Er 

patienten mere interessant end sygdommen? 

 

Er du god til at se løsninger og kan du ofte løse 

mere end ét problem ad gangen? 

 

Er du god til at se sagen fra flere sider, er du god 

til tværfagligt samarbejde og kommunikation, og er 

diplomati en af dine kernekompetencer? 

 

Sætter du pris på at have en fleksibel arbejdsdag. 

 

Er du god til at overholde deadlines og arbejde 

selvstændigt? 

 

Er du god til systematik. Elsker du at udarbejde 

instrukser og retningslinjer? 

 

Kan du svare ja til det hele – så løs opgaven på 

bagsiden og sæt kurs mod det samfundsmedicinske 

speciale! 
 

 

Samfundsmedicinske opgaver løses på statslig, 

regionalt og kommunalt niveau. Vi bruger vores 

lægeuddannelse på indvid, gruppe, samfunds-og 

organinsationsniveau. 

Det faglige selskab hedder Dansk 

samfundsmedicinsk selskab DASAMS 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/DSFF

/DASAMS 

 

De individorienterede opgaver er tæt forbundet 

med rehabilitering, om end det ikke er et og 

samme. 

-          den lægepraksis der har til formål at  

           bevare og/eller udvikle et menneskes  

           funktionsevne  på trods af sygdom. 

-          udøves overfor alle mennesker, uanset  

           samfundslag, der på grund af sygdomme, 

           handicaps, fysiske og psykiske symptomer,  

           får påvirket deres evne til at deltage i  

           ”livet”.  

-         den lægelige opgave er udredningsopgaver og  

           myndighedsrådgivning 

De gruppeorienterede opgaver er bla.  

- Forebyggelsesopgaver på patientniveau 

 

De samfundsorienterede opgaver er bla.  

- forebyggelse for befolkningen 

- lovgivning og rådgivning på sundhedsområdet 

 

De organiosatoriske opgaver er bla.  

- tilsynsopgaver 

-sundhedsplanlægning 

- kvalitetssikring 

 

Uddannelsesafdelinger finder du på vores 

hjemmeside 
https://www.dasams.dk/speciallaegeuddannelsen/vi

dereuddannelsesregionerne/ 

 

Du er velkommen 

- til at besøge vores afdelinger én enkelt dag 

            eller flere. 

 

 I speciallægeuddannelsen vil du lære 
- hvordan mennesker lever med sygdomme 

- hvordan sundhedsvæsen og socialvæsen er  

            opbygget 

-           at planlægge og gennemføre  

            sundhedsindsatser for borgere og 

patienter 

- om lægens pligter i forbindelse med  

            sociallægeligt samarbejde og  

            myndighedsarbejde 

-          at håndtere sundhedsberedskabsopgaver,  

           tilsynsopgaver og patientklager. 

-          at rådgive om sundhedsjura 

Du vil løse opgaver 

- i flere forskellige sektorer i sundhedsvæsnet 

-  i et ofte multidiciplinært samarbejde 

 

Kontaktperson 
Forperson for selskabets Uddannelsesudvalg 

Overlæge Dorte Rubak 

Dorte.rubak@vest.rm.dk 

Yngre samfundsmedicinere 

YSAM@dasams.dk 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/DSFF/DASAMS
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/DSFF/DASAMS
mailto:Dorte.rubak@vest.rm.dk


 

 

                                   

 

 

 

 

Lav båden og kom ombord i det samfundsmedicinske speciale 
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