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Vurderingsskema 
Til brug for ansøgere til hoveduddannelsesstilling i arbejdsmedicin, hvor introduktionsstillingen ikke er afsluttet 

på ansøgningstidspunktet.  

Udfyldes af den uddannelsesansvarlige overlæge/kliniske vejleder på den uddannelsesgivende afdeling. 

Ansøger til hoveduddannelse, navn: __________________________________________ 

 

Introduktionsstilling, ansættelsesperiode: ______________________________________ 

Kompetence 

Tag stilling til hvert 

kompetencepunkt 

    

Kompetencen 

forventes op nået 

i løbet af den 

planlagte 

ansættelse 

Kompetencen 

forventes ikke 

opnået i løbet af 

den planlagte 

ansættelse 

Hvilke forhold 

vanskeliggør opnåelse 

af kompetencen, 

beskriv kort (brug 

evt. sidste side)? 

Vurderes 

kompetencen at 

kunne opnås ved 

forlænget ansættelse 

i introstilling? 

På basalt niveau udføre en 

eksponeringsvurdering og 

risikovurdering i det kliniske 

arbejde, vedrørende ergonomiske, 

fysiske, kemiske, biologiske og 

psykosociale risikofaktorer. 

    

Under supervision gennemføre og 

skriftligt afrapportere mindst 5 

arbejdspladsbesøg 

    

Under supervision udrede de mest 

almindeligt forekommende 

arbejdsmedicinske lidelser 

    

Under supervision foretage     

risikovurdering af gravide og 

ammendes arbejdsmiljø og efter 

behov anbefale forebyggende 

foranstaltninger eller 

fraværsmelding 
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I sager med velkendte 

arbejdsmedicinske 

problemstillinger selvstændigt 

formulere konklusion, inkl. 

årsagsvurdering og afslutte 

patientforløbet. 

    

1) Overfor patienter og 

samarbejdspartnere etablere 

kontakt og kommunikere i en form 

præget af tillid, empati og 

situationsfornemmelse  

2) Foretage 

forventningsafstemning med 

patienten, klargøre lægens og 

Arbejdsmedicinsk Kliniks rolle og 

sikre, at patienten forstår formålet 

med samtalen/undersøgelsen  

3) Sikre at patienten har forstået 

konklusionen og accepteret planen 

(og dokumentere dette i journalen) 

    

Samarbejde med patienten, 

medlemmer af det tværfaglige 

team, og eksterne 

samarbejdspartnere med henblik 

på diagnostisk udredning og 

kortlægning af 

eksponeringsforhold 

    

Sikre at der foreligger relevant 

samtykke eller lovhjemmel ved 

enhver indhentning eller 

videregivelse af 

helbredsoplysninger 

    

Kende ansvarsfordelingen mellem 

centrale aktører som 

Arbejdsskadestyrelsen, 

Arbejdstilsynet og 

Arbejdsmiljørådgiverne 

    

Kunne anmelde arbejdsskader og 

rådgive skadelidte i forhold til 

anmeldelse til Arbejdstilsynet og 

Arbejdsskadestyrelsen 
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Have kendskab til 

socialmedicinske 

handlemuligheder og give enkle 

forslag til tiltag ved 

arbejdsfastholdelse 

    

Efter vejledning kunne rådgive 

patienter om risikofaktorer og 

beskyttende faktorer i arbejde, 

miljø og livsstil og samspillet 

mellem disse og under supervision 

angive muligheder for at mindske 

risici 

    

Deltage i afdelingens faglige 

aktiviteter f.eks. ved fremlæggelse 

af artikel eller intern undervisning 

af kolleger. 

    

 

 

 

 Kommentarer: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Uddannelsesansvarlig overlæge: 

Navn _____________________________________________________________ 

Dato, underskrift: ____________________________________________________ 


