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Skabelon faglig profil 
Sidste del af porteføljen består af en faglig profil. Hensigten er, at uddannelseslægen løbende overfører opnåede erfaringer, kurser 
mv. til den faglige profil med henblik på at skabe overblik over egen kompetenceudvikling indenfor hver af de 7 lægeroller. På denne 
måde bliver det også meget tydeligt, i forhold til hvilke lægeroller den uddannelsessøgende måtte mangle kompetencer, hvilket 
drøftes i forbindelse med vejledningssamtalerne. Derudover kan den faglige profil anvendes i forbindelse med senere 
jobansøgninger herunder ansøgning om hoveduddannelse i specialet eller slutstilling efter endt speciallægeuddannelse.  

 

 

 

 
 

 

DASAMS 

Dansk 
Samfundsmedicinsk 

Selskab 
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Medicinsk ekspert 

Kurser, kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 

 

Medicinsk erfaring 
inden for eget eller 
andre specialer på 
individniveau 

 

 

 

Medicinsk erfaring 
inden for eget eller 
andre specialer på 
gruppeniveau 

 

Medicinsk erfaring 
inden for eget eller 
andre specialer på 
organisationsniveau 

 

Medicinsk erfaring 
inden for eget eller 
andre specialer på 
samfundsniveau 

 

 

  



Sundhedsfremmer / forebygger 

Kurser, kongresser, 
efteruddannelse mv. 

 

Erfaring med 
sundhedsfremmende 
eller forebyggende 
opgaver på 
individniveau 

 

 

 

Erfaring med 
sundhedsfremmende 
eller forebyggende 
opgaver på 
gruppeniveau 

 

Erfaring med 
sundhedsfremmende 
eller forebyggende 
opgaver på 
organisationsniveau 

 

Erfaring med 
sundhedsfremmende 
eller forebyggende 
opgaver på 
samfundsniveau 

 

 

  



Kommunikator 

Kurser, kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 

 

Mundtlig og skriftlig 
kommunikation på 
individniveau 

 

 

 

Mundtlig og skriftlig 
kommunikation på 
gruppeniveau 

 

Mundtlig og skriftlig 
kommunikation på 
organisationsniveau 

 

Mundtlig og skriftlig 
kommunikation på 
samfundsniveau 

 

 

  



Samarbejder 

Kurser, kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 

 

Samarbejder på 
individniveau 

 

 

 

Samarbejder på 
gruppeniveau 

 

Samarbejder på 
organisationsniveau 

 

Samarbejder på 
samfundsniveau 

 

 

  



Leder, administrator og organisator 

Kurser, 
kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 
 

 

Ledelse/ 
administration/ 
organisering på 
individniveau 

 

 

 

Ledelse/ 
administration/ 
organisering på 
gruppeniveau 
 

 

Ledelse/ 
administration/ 
organisering på 
organisations-
niveau 
 

 

Ledelse/ 
administration/ 
organisering på  
samfundsniveau 
 

 

 



Akademiker: Underviser og forsker 

Pædagogiske 
kurser, kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 

 

Akademiske 
kompetencer på 
individniveau 

 

 

 

Akademiske 
kompetencer på 
gruppeniveau 

 

 

Akademiske 
kompetencer på 
organisationsniveau 

 

Akademiske 
kompetencer på 
samfundsniveau 

 

Videnskabelige 
ansættelser 

 

Publikationer  

Godkendt 
afhandling 

 

 



Professionel 

Kurser, 
kongresser, 
efteruddannelse 
mv. 

 

 

Praktisk 
erfaring, løste 
opgaver, 
tillidsposter mv. 
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