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Funktionsbeskrivelse Hovedvejleder 

Ansættelsessted 
En hovedvejleder er ansat som yngre læge eller overlæge med kliniske funktioner i 
afdelingen/centeret.  

Organisatorisk 

placering og 

referenceforhold 

Funktionen er placeret i en klinisk/paraklinisk afdeling.  

Ansvaret for udpegning af afdelingens/centrets hovedvejledere ligger hos den 
uddannelsesansvarlige overlæge.  

Uddannelseskoordinerende yngre læger kan samtidig have funktion som 
hovedvejledere, hvor imod den uddannelsesansvarlig overlæge kun undtagelsesvist 
bør have funktion som hovedvejleder.  

Alle uddannelsessøgende læger skal have tilknyttet en hovedvejleder, der mindst er 
på et niveau højere i den lægelige videreuddannelse. 

Hovedvejledere refererer i uddannelsesmæssige spørgsmål til den 
uddannelsesansvarlige overlæge, der på den ledende overlæges vegne har ansvar for 
den lægelige videreuddannelse i afdelingen. 

Ansvarsområder/ 

Arbejdsopgaver 

En hovedvejleder kan generelt varetage alle arbejdsopgaver, som uddelegeres af den 

uddannelsesansvarlige overlæge i relation til individuelle, uddannelsessøgende læger. 

Undtaget herfra er den afsluttende sikring og dokumentation af indholds- og 

tidsmæssigt gennemført uddannelseselement og håndtering af uhensigtsmæssige 

uddannelsesforløb. 

 

Hovedvejlederen 

 planlægger og gennemfører vejledersamtalerne i overensstemmelse med 

hospitalets og afdelingens/centres retningslinjer herfor. Herunder skal 

hovedvejleder sikre udarbejdelse og løbende justering af en individuel 

uddannelsesplan 

 dokumentere i samarbejde med uddannelsesgen vejledningssamtalernes 

indhold 

 gennemfører karrierevejledning 

 sikrer den enkelte uddannelsessøgende læges løbende kompetenceudvikling 

 sikrer, at der gennemføres 360 graders feedback cirka halvvejs i 

uddannelsesforløbet og på baggrund af handleplan herfra inddrage relevante 

elementer i planlægning af den fortsatte kompetenceudvikling 

 godkender kompetencer i Logbog.net, når der foreligger tilstrækkelig 

dokumentation herfor 

 orienterer UAO i tilfælde af mistanke om problemer i uddannelsesforløbet og 

i samarbejde med denne planlægger det videre forløb 

 

Kompetence- og 

kvalifikationskrav 

Hovedvejledere skal som minimum have gennemført det obligatoriske vejlederkursus, 

som er placeret i introduktionsuddannelsen til speciallæge. 

Speciallæger, der fungerer som hovedvejleder på HE Midt, skal indenfor de sidste 10 

år have gennemført Videreuddannelsesregion Nords ”Vejlederkursus for 

speciallæger”. 

Hovedvejleder forventes endvidere at 

 have interesse i den lægelige videreuddannelse 
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 at være bekendt med de relevante målbeskrivelser og 

uddannelsesprogrammer herunder lærings- og evalueringsmetoder 

 udvikle og vedligeholde egen viden i forhold til udvikling og eventuelle 

ændringer inden for de kategorier af uddannelseslæger, som vedkommende 

er vejleder for. 

 deltage i relevante temadage indenfor den lægelige videreuddannelse for her 

igennem at vedligeholde kompetencer indenfor medicinsk uddannelse 

Dato 
Januar 2021 

Udarbejdet af 
Uddannelseskoordinerende overlæge, HE Midt 

 


