
Opslag - Samfundsmedicin 
 

4 hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin opslås til besættelse 2. halvår 2022 Øst 

 

 

Forløb nr. 1 

01-09-2022 til 31-08-2023 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, FRH, Socialmedicinsk Center    

01-09-2023 til 31-08-2024 Efter aftale, Klinisk afd. (2 x 6 mdr. klinisk ophold)    

01-09-2024 til 31-08-2026 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst  
(Perioden 1/9-25 til 31/8-26 er et VALGFRIT ÅR - hvis det ønskes. 

   

Ændret ansættelse for det valgfrie år skal være aftalt senest 2 år før det 4. år påbegyndes. Den valgfrie ansættelse på det 

4. år skal godkendes af Sekretariatet og af specialets PKL inden tidsfristen. Såfremt tidsfristen på de 2 år overholdes, kan 

Sekretariatet ændre uddannelseslægens Ansættelses og uddannelsesaftale uden en høring i afdelingen. 

4. året kan bestå af 12 mdr. eller 2 x 6 mdr.) 
 

Forløb nr. 2 

01-09-2022 til 31-08-2023 Sundhedsstyrelsen, Beredskab og smitsomme sygdomme    

01-09-2023 til 31-08-2024 Efter aftale, Klinisk afd. (2 x 6 mdr. klinisk ophold)    

01-09-2024 til 31-08-2026 Holbæk Sygehus, Socialmedicinsk Amb. 
(Perioden 1/9-25 til 31/8-26 er et VALGFRIT ÅR - hvis det ønskes. 

   

Ændret ansættelse for det valgfrie år skal være aftalt senest 2 år før det 4. år påbegyndes. Den valgfrie ansættelse på det 

4. år skal godkendes af Sekretariatet og af specialets PKL inden tidsfristen. Såfremt tidsfristen på de 2 år overholdes, kan 

Sekretariatet ændre uddannelseslægens Ansættelses og uddannelsesaftale uden en høring i afdelingen. 

4. året kan bestå af 12 mdr. eller 2 x 6 mdr.) 
 

Forløb nr. 3 

01-09-2022 til 31-08-2023 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, FRH, Socialmedicinsk Center    

01-09-2023 til 31-08-2024 Efter aftale, Klinisk afd. (2 x 6 mdr. klinisk ophold)    

01-09-2024 til 31-08-2026 Efter aftale, Sundhedsstyrelsen  

(Perioden 1/9-25 til 31/8-26 er et VALGFRIT ÅR - hvis det ønskes. 

   

Ændret ansættelse for det valgfrie år skal være aftalt senest 2 år før det 4. år påbegyndes. Den valgfrie ansættelse på det 

4. år skal godkendes af Sekretariatet og af specialets PKL inden tidsfristen. Såfremt tidsfristen på de 2 år overholdes, kan 

Sekretariatet ændre uddannelseslægens Ansættelses og uddannelsesaftale uden en høring i afdelingen. 

4. året kan bestå af 12 mdr. eller 2 x 6 mdr.) 
 

Forløb nr. 4 

01-09-2022 til 31-08-2023 Holbæk Sygehus, Socialmedicinsk Amb.   

01-09-2023 til 31-08-2024 Efter aftale, Klinisk afd. (2 x 6 mdr. klinisk ophold)   

01-09-2024 til 31-08-2026 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst  
(Perioden 1/9-25 til 31/8-26 er et VALGFRIT ÅR - hvis det ønskes. 

   

  
Ændret ansættelse for det valgfrie år skal være aftalt senest 2 år før det 4. år påbegyndes. Den valgfrie ansættelse på det 

4. år skal godkendes af Sekretariatet og af specialets PKL inden tidsfristen. Såfremt tidsfristen på de 2 år overholdes, kan 

Sekretariatet ændre uddannelseslægens Ansættelses og uddannelsesaftale uden en høring i afdelingen. 

4. året kan bestå af 12 mdr. eller 2 x 6 mdr.) 
 

 

Du finder en vejledning til det enkelte speciales ansøgningsskema på 

Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: www.laegeuddannelsen.dk 

Du anbefales at læse hele vejledningen igennem inden du søger. 

 

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår elektronisk på  

www.videreuddannelsen.dk 

 

 



Bemærk at ansøgning kun kan ske elektronisk.  

 

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af 

hoveduddannelsesforløb 

se www.laegeuddannelsen.dk  

 

Specialets faglige profil kan findes på sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk 

 

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest 28-04-2022 kl. 23.59. 

 

Samtaler afholdes 10-06-2022, kl. 9-15. 

 

Gentofte Hospital 

opgang 10B, stuen, lokale 7 

Gentofte Hospitalsvej 10 B 

2900 Hellerup 

 

For yderligere oplysninger om samtalen - se vejledningen til opslaget.  

 

Ansøgere kan forvente endeligt svar med udgangen af uge 26 

 

 


