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Kommissorium  

Uddannelsesudvalget 

For den lægelige videreuddannelse. 

Hospitalsenhed Midt 

 

 

Uddannelsesudvalgets formål: 

 

Uddannelsesudvalget for Postgraduat lægeuddannelse arbejder for at 

forbedre den lægelige videreuddannelse på alle niveauer. Den lægeli-

ge videreuddannelse indbefatter på Hospitalsenheden Midt: klinisk 

basisuddannelse, introduktionsuddannelse og hoveduddannelse. 

Hensigten med uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddan-

nelse er at sikre en ensartet og høj kvalitet i den lægelige videreud-

dannelse på hospitalet. 

Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse refererer til 

hospitalsledelsen og har ingen formel beslutningskompetence. 

 

Uddannelsesudvalgets opgaver: 

 Koordinere planlægning, gennemførelse og evaluering af den 

lægelige videreuddannelse på tværs af de enkelte afdelinger 

og lægelige specialer 

 Bidrager til optimering af kvalitet, sikkerhed og synlighed i va-

retagelsen af uddannelsesopgaverne i de enkelte afdelin-

ger/centre og på hospitalet som helhed. 

 Fremmer udvikling og vedligeholdelse af attraktive uddannel-

sesmiljøer bl.a. med henblik på øget rekruttering. 

 Er rådgivende i alle spørgsmål vedrørende lægelig videreud-

dannelse 

 Påser, at administrative og lovmæssige ændringer vedr. læge-

lige videreuddannelse implementeres – det være sig retnings-

linjer fra Sundhedsstyrelsen, beslutninger truffet i Det Regio-

nale Råd for Lægelig Videreuddannelse i Region Nord mv. 

 Bidrager til styrkelse af samarbejdet omkring øvrige sund-

hedsuddannelser på hospitalet og i regionen 

 Drøfter forskellige emner, herunder nye pædagogiske idéer og 

initiativer vedr. lægers postgraduate uddannelse 

 Bidrager til formidling af information og viden mellem de en-

kelte afdelinger, hospitalsledelsen, diverse regionale og natio-

nale råd samt udvalg, der arbejder med den lægelige uddan-

nelse 

 

 

Uddannelsesudvalgets medlemmer: 

Uddannelsesudvalget for HE Midt består af alle hospitalsenhedens 

uddannelsesansvarlige overlæger (UAO’er), uddannelseskoordineren-

de yngre læger (UKYL’er), de to uddannelseskoordinerende overlæ-

ger (UKO’erne), hospitalsenhedens postgraduate kliniske lektorer 

(PKL’er) og repræsentant for hospitalsledelsen. 

 

De to UKO’er fungerer i hht. deres funktionsbeskrivelse i uddannel-
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Side 2 

sessammenhænge som bindeled til hospitalsledelsen.  

 

 

 

Uddannelsesudvalgets arbejdsform 

Uddannelsesrådsmøder afholdes den tredje torsdag i januar, marts, 

august og november fra kl. 13.00 til 15.00, og alle ovenstående invi-

teres. UKYL forum afholdes på samme datoer fra kl. 12.00 til 13.00 

Fast punkt til møderne er desuden: Meddelelser fra UKO’erne, nyt fra 

afdelingerne.  

 

Uddannelsesrådet afholder temadag for alle medlem af uddannelses-

udvalget i maj måned.  

 

Dagsorden fremsendes 7 dage før mødet. 

 

Referat skal indeholde dagsorden og fremmødeprotokol. Referatet 

sendes til medlemmerne hurtigst mulig efter afholdelsen af mødet. 

Referatet anses som godkendt 7 dage efter udsendelsesdatoen, hvis 

der ikke er indkommet bemærkninger. Referater ligges på intranettet 

under Hospitalsledelsen, mødefora, uddannelsesudvalg, uddannelses-

udvalget for postgraduat lægeuddannelse. 

 

 

 

Uddannelsesbesøg 

De to UKO’er kommer på uddannelsesbesøg på alle afdelinger, der 

har lægelig uddannelse i løbet af foråret.  

Besøgene berammes til at vare 1 time, hvorunder bl.a. introduktion, 

uddannelsesprogram, evalueringer, 3 timers møder gennemgås.  
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