
 
 
Navn:  
mailadresse:  
 
Her kan du vinde en biografbillet, hvis du svarer rigtigt 
på alle spørgsmål og vinder lodtrækningen blandt alle de 
rigtige svar 
 
Hvor kan man søge intro og H-stilling i samfundsmedicin 
I VUR Nord? Sæt gerne flere krydser. 
 

• Afdelingen for folkeundersøgelser, RH Randers 
• Styrelsen for patientklager 
• Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 

 RH Gødstrup/Århus 
• Styrelsen for patientsikkerhed 
• Sociallægeinstitutionen Århus Kommune 
• Psykiatriens Stabe Region Nordjylland 
• Videreuddannelsen Nord 
• Socialmedicinsk enhed, Region Nordjylland 
• Randers Kommune 
• Institut for folkesundhed AU 
• Arbejdsmedicinsk Klinik 
• Retsmedicin 

 
Hvad er samfundsmedicin?  
 

• Det er en del af det arbejdsmedicinske speciale 
• Det er en sideuddannelse til almen medicin 
• Det er et speciale der beskæftiger sig med 

samfundsmæssige forhold der påvirker sygdom, 
sundhed og sundhedsvæsnets organisation 

• Det er en specialeretning inden for jura. 
 
Hvor mange H-uddannelsesstillinger er der i VUR-nord 
om året? 
 

• Der er 20 
• Der er 1 
• Der er 4 

 
Er der to årlige regionale samfundsmedicinske 
uddannelsesdage,   
for uddannelseslæger og deres vejledere, hvor man 
drøfter uddannelse og uddannelseskultur 
 

• Ja 
• Nej 

 
Mødes uddannelseslægerne i samfundsmedicin i 
Videreuddannelsesregion Nord til netværksmøder 2 
gange om året? 
 

• Ja 
• Nej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan man selv være med til at sammensætte sine kliniske 
ansættelser i Hoveduddannelsen? 
 

• Ja  
• Nej 

 
Er YSAM en sammenslutning af  
 

• yngre specialister i almen medicin 
• yngre arbejdsmedicinere 
• yngre samfundsmedicinere 

 
Er det vigtigt at være god til at skrive præcist og 
forståeligt som samfundsmediciner? 
 

• ja 
• nej 

 
Skal man have lyst til at lære sundhedsjura for at 
synes, det er et godt speciale? 
 

• ja 
• nej 

 
Den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse består 
af  

• 1 års intro, 2 år administrativ medicin og 2 år 
socialmedicin 

• 1. års intro i en Samfundsmedicinsk afdeling 
(enten en administrativ afdeling eller en 
socialmedicinsk afdeling) 1½ år i en 
Samfundsmedicinsk afdeling og 12 mdr. klinik og 
1½ år i en anden Samfundsmedicinsk afdeling. 

• 1 års introduktion i arbejdsmedicin eller 
samfundsmedicin, 1 år arbejdsmedicin, 1½ år 
socialmedicin, 1 ½ år socialmedicin 

 
Klip-------------------------------------------------------------- 

 
Læs mere om at være uddannelseslæge i 
samfundsmedicin på DASAMS.dk 
Se uddannelsesforløb her 
https://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/specialer/samfundsm
edicin/uddannelsesprogrammer/ 
Tak og måske på gensyn i Samfundsmedicinen 
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