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Funktionsbeskrivelse Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) 

Ansættelsessted 
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt. Hovedtjenestested fremgår af 
ansættelsesbrevet.  

Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt består af Regionshospitalerne Viborg, Skive, Silkeborg og 
Hammel Neurocenter. Der er en fælles hospitalsledelse på Hospitalsenhed Midt. 

Organisatorisk 

placering og 

referenceforhold 

Funktionen er placeret i en klinisk/paraklinisk afdeling. Den uddannelsesansvarlige 
overlæge refererer til og udpeges af egen afdelings-/centerledelsen og skal samtidigt 
være ansat som overlæge med kliniske funktioner i afdelingen.  

Løn- og 

ansættelsesvilkår 
Der er i forhåndsaftalen mellem FAS og HE Midt aftalt et funktionstillæg for 
varetagelse af funktionen.  

Ansvarsområder/ 

Arbejdsopgaver 
UAO varetager ansvaret for den lægelige videreuddannelse i afdelingen - et ansvar, 

som er delegeret fra afdelingsledelsen/ledende overlæge, som har det endelige 

ansvar for opgavens varetagelse i afdelingen/centeret. 

En del af opgaverne, som knytter sig til den lægelige uddannelse, kan UAO 

videredelegere til afdelingens UKYL, hovedvejledere m.fl. Dette gælder dog ikke 

ansvaret for afdelingens uddannelsesprogrammer og at den individuelle 

uddannelsesplan er gennemført for hver enkelt uddannelsessøgende læge. Det 

gælder heller ikke for varetagelse af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. 

 

UAO's  ansvar i forhold til afdelingen: 

 at sikre læringsmiljøet for alle uddannelsessøgende læger i afdelingen 

gennem samarbejde med afdelingens øvrige aktører i den lægelige 

videreuddannelse (ledende overlæge, UKYL, hovedvejledere, kliniske 

vejledere m.fl.) 

 at medvirke til udvikling af en positiv uddannelseskultur i 

afdelingen/centeret, således at uddannelse betragtes som en integreret del af 

kvalificeret patientbehandling.  

 at sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse tænkes sammen i alle 

uddannelseselementer, med henblik på at skabe rammer for at kunne opnå 

de obligatoriske kompetencer 

 at medvirke til, at uddannelsen tænkes ind så tidligt som muligt ved evt.  

struktur- og organisationsændringer, der påvirker specialets 

uddannelsesopgave 

 at sikre koordinering med andre afdelinger, der indgår i fælles 

uddannelsesforløb 

 at deltage i koordinering af den lægelige videreuddannelse ved HE Midt og de 

tværgående uddannelsesmæssige aktiviteter og møder i uddannelsesudvalget 

for postgraduat lægeuddannelse ved HEM. 

 at sikre, at afdelingens generelle uddannelsesdokumenter udarbejdes og 

revideres i henhold til gældende bestemmelser 

 Implementere og kvalitetsudvikle nye uddannelsesmæssige tiltag, herunder 

nye lærings- og kompetencevurderingsmetoder 

 at følge op på uddannelsesrelaterede evalueringer af afdelingen 
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 at sikre skemalægning af formaliserede uddannelsesaktiviteter i relation til 

afdelingens øvrige driftsopgaver, herunder programlægning og afvikling af 

formaliseret undervisning, møder m.v. 

 at supervisere og rådgive afdelingens personale i spørgsmål vedr. lægelig 

videreuddannelse 

 at fungere som tovholder ved planlægning af inspektorbesøg på afdelingen 

 

UAO's  ansvar i forhold til hovedvejledere og kliniske vejledere: 

 at sikre, at hovedvejlederne har de fornødne kvalifikationer og kompetencer 

til arbejdet og er bekendt med de gældende målbeskrivelser, 

uddannelsesprogrammer og vejledningsskabeloner 

 at supervisere hovedvejlederne i deres arbejde 

 at sikre, at hovedvejlederne planlægger og gennemfører vejledersamtaler, 

udarbejder individuelle uddannelsesplaner og løbende justerer 

 at sikre, at der gennemføres karrierevejledning 

 at sikre løbende kompetenceudvikling og godkendelse af kompetencer i 

logbog.net, når der er tilstrækkelig dokumentation hertil 

 at sikre, at afdelingens læger, der fungerer som daglige kliniske vejledere, i 

fornødent omfang kender og forstår de relevante lærings- og 

kompetencevurderingsmetoder 

 at sikre aftaler for, hvilke daglige kliniske vejledere og øvrigt personale, der 

har kompetence til at gennemføre hvilke kompetencevurderinger og sikre, at 

denne gennemføres på kvalificeret vis 

 

UAO's ansvar i forhold til de uddannelsessøgende læger på afdelingen: 

 at der til hver uddannelsessøgende læge er udpeget en hovedvejleder, og at 

der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for alle uddannelseslæger i 

afdelingen 

 at der til hver uddannelsessøgende læge gennemføres 360 graders evaluering  

 at sikre, at der foreligger opdateret relevant introduktionsprogram på 

afdelingsniveau, og at dette gennemføres af alle uddannelsessøgende læger 

 at sikre, at den individuelle daglige kliniske vejledning, færdighedstræning og 

kompetencevurdering gennemføres i afdelingen 

 gennem dialog med hovedvejlederne at have løbende overblik over 

kompetence-progression- og niveau for alle afdelingens uddannelsessøgende 

læger og gennemføre den afsluttende attestation af indhold- og tidsmæssig 

gennemført uddannelseselement i logbog.net 

 at sikre, at uddannelseslægen evaluerer sit forløb på evaluer.dk 

 at deltage i alle samtaler, hvor det på forhånd er angivet, at der kan være 

problemer i uddannelsesforløbet, og i samarbejde med UKO og efter behov 

PKL og videreuddannelsessekretariatet at håndtere uhensigtsmæssige 

uddannelsesforløb. 

 

Kompetence- og 

kvalifikationskrav 

Det er en forudsætning for varetagelse af UAO funktionen, at overlægen er ansat med 

kliniske funktioner i afdelingen/centeret.  

 

Ved ansættelse eller udpegning til funktionen som UAO, lægges hovedvægt på 

uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, dels medicinsk-pædagogisk 
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viden og erfaring, dels organisatorisk kompetence.  

 

Der skal tages hensyn til at personen besidder de nødvendige personlige og sociale 

kompetencer, der er vigtige for udøvelse af funktionen.  
 
Alle, der udnævnes til funktionen, skal som minimum have gennemført 
vejlederkursus vedr. lægelig videreuddannelse og regionens kursus for 
uddannelsesansvarlige overlæger eller vil gennemføre disse kurser snarest og senest 
indenfor et år efter tiltrædelse i funktionen.  
 

Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for at ajourføre og vedligeholde 

egen medicinsk pædagogiske viden i takt med udviklingen og ændringer på området 

samt ved individuelt behov for yderligere kompetence. 

 

UAO forventes at: 

 deltage aktivt i Hospitalsenhed Midt uddannelsesudvalg for postgraduat 

lægeuddannelse (mødepligt) 

 deltage i relevante regionale/nationale møder for uddannelsesansvarlige 

overlæger såvel tværfagligt som inden for eget speciale 

 holde sig orienteret om de ændringer og tiltag, der udspringer af arbejdet i 

såvel det regionale som det nationale råd for lægelig videreuddannelse, samt 

uddannelsesrelaterede udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen 

 holde sig ajour med viden om vedtagne love og betænkninger indenfor 

videreuddannelsen af læger 

 fastholde fokus på organiseringen af den lægelige videreuddannelse i 

afdelingen og på udvikling af uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse 

 Deltage i vejlederkursus for speciallæger og løbende vedligeholde 

kompetencer indenfor medicinsk uddannelse 

Rammer og ressourcer De konkrete rammer for opgavevaretagelsen i funktionen, herunder 

forventningsafstemning i forhold til den tidsmæssige fordeling mellem den kliniske 

funktion og funktionen som UAO, aftales med afdelingsledelsen med udgangspunkt i 

de lokale forhold. 

 

Som hovedregel er torsdag uddannelsesdag. Dvs. at der denne dag planlægges møder 

indenfor lægelig videreuddannelse på HE Midt. 

 

Gennemsnitligt tidsforbrug:  

 afdelinger/centre med 1-9 uddannelseslæger: ca. 4 timer/uge 

 afdelinger/centre med 10 uddannelseslæger: ca. 1 dag/uge 

 

Mulighed for udpegning af UKYL, som kan bistå UAO. Endvidere hovedvejleder og 

kliniske vejledere. Såvidt muligt ydes sekretærbistand indenfor afdelingen/centerets 

rammer til løsning af opgaven som UAO.  

Dato 
Revideret september 2019 

Udarbejdet af 
HL/HR/UKO  

 


