
Arbejdsmedicinsk hoveduddannelse 

Klinisk arbejdsmedicin 

Kompetencekort 9 

Socialmedicinsk vurdering 
Superviseret journaloptagelse 4 

 

Denne evaluering foregår ved observation af den uddannelsessøgende ved en ambulant konsultation 

og efterfølgende gennemgang af den skrevne journal. Vurderingen kan foretages af den 

uddannelsessøgendes vejleder eller en anden senior læge.  

Gennemføres i løbet af 2. halvår af 2. år af arbejdsmedicinsk hoveduddannelse.         
 

Navn på den uddannelsessøgende:  

___________________________________________________________________________ 

 

Navn på supervisor:  

___________________________________________________________________________ 

 

Dato: ________________________ 
 

 

Delkompetencer 

Godt Accep- 

tabelt 

Delvist 

accep –

tabelt 

Ikke 

acceptabelt 

Optage anamnese specielt mhp. fremtidig erhvervsevne.     

Er det medicinske grundlag i orden, således at erhvervsevnen kan 

vurderes, eller er der en plan for indhentelse af nødvendige 

oplysninger  

    

Er følgende forhold beskrevet     

Aktuelle funktionsniveau på arbejdet og i fritiden      

Sygefravær      

Tidligere uddannelse, videreuddannelse og diverse kurser      

Erfaringer fra tidligere ansættelsesforhold      

Interesser      



Familiære forhold, socialt netværk, økonomi, misbrug     

Ønsker og motivation mht. tilknytning til arbejdsmarkedet      

Eventuelle omplaceringsmuligheder på aktuelle arbejdsplads     

 

Vurdere fremtidig erhvervsevne.     

Ud fra anamnese og objektiv undersøgelse vurdere aktuelle 

funktionsniveau, eventuelle skånebehov og muligheder på 

arbejdsmarkedet  

    

Vurdering af prognose for patientens sygdom og funktionsevne i 

aktuelle hhv. alternativt erhverv eller arbejdsfunktion 

    

Kunne beskrive mulige arbejdsfunktioner      

Vejledning i form af handlemuligheder.      

Vurdering af behov for supplerende udredning og behandling     

Fremtidig placering på arbejdsmarkedet.      

Kontakt til, samarbejde med eller henvise til sociale 

myndigheder, fagforening og arbejdsplads mhp. på afklaring af 

muligheder, hjælp til arbejdsfastholdelse mm. 

    

  
 

Denne kompetence er vurderet som godkendt          JA  □               NEJ □ 

Hvis ikke, forslag til indsatsområder: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Aftalt tidspunkt for næste evaluering:  _______________________________ 

 

 

Vejleders underskrift (Husk underskrift i logbog når den samlede kompetence er opnået) 



 

 

 

 
Vurdering  

Ikke acceptabelt: Der er væsentlige mangler i kompetencen.   

Næsten acceptabelt: Der er mindre mangler i kompetencen, som skal opnås inden godkendelse. 

Acceptabelt: Kompetencen er opnået, men der er stadig mulighed for forbedring.  

Godt: Den gode sikre præstation  

 

For alle delkompetencer skal opnås mindst Acceptabelt for at den samlede kompetence kan godkendes. 

 

 


