
 

 

 

Referat fra møde i uddannelsesudvalget for den lægelige 

videreuddannelse på HE Midt 

Tid: Torsdag den 30. januar kl. 13-15 (UKYL-netværk kl. 12-13) 

Deltagelse fra følgende afdelinger: 

Børn og Unge 

Neurologi 

Ortopædkirurgi 

Røntgen og Scanning 

Center for Planlagt Kirurgi 

Diagnostisk Center 

Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme 

Karkirurgi 

Patologi 

Operation og Intensiv 

Akutafdelingen 

 

Mødet startede med, at der blev foreslået ændret rækkefølge på dagsordenen samt at punktet vedr. 

spørgeskemaundersøgelsen blev udsat til næste møde alternativt udsendt pr. mail.  

Ovenstående blev vedtaget. 

1:  Velkomst og præsentation  

2:  Karrierevejledning v. Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 

Karens præsentation er sendt til alle i uddannelsesudvalget med opfordring om at anvende i alle relevante 

situationer. 

 

 

Fra præsentationen kan bl.a. fremhæves: 



• Faktorer, der kan have betydning i forbindelse med karrierevalg: 

 

• Øvelse for uddannelseslæge i forbindelse med karrierevejledning: 

 

• Spørgsmål, som vejleder kan stille i forbindelse med karrierevejledning: 

 

 



3:  3 - timers møder 2019 v. UKYL  

Afdelingernes handleplaner indenfor hovedvejledning samt øvrige forslag blev fremlagt af tilstedeværende 

UKYLer. Efterfølgende er præsentationen udsendt til UKYL, UAO og PKL. 

Fra flere af handleplanerne blev der sat fokus på følgende: 

• Ønske og behov for manual/pjece/funktionsbeskrivelse for hovedvejledere 

• Møder for hovedvejledere: videndeling, ”tips og tricks” mv. 

• Krydspunkter mellem uddannelseslæge og hovedvejleder 

• Skemalagt vejledningstid 

• Uddannelse af hovedvejledere 

• Opdeling af hovedvejleder i forhold til uddannelseslægernes udd.niveau 

• Invers feedback 

 

Opbakning til at uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse ved et af de kommende møder i 

2020 arbejder med udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for hovedvejleder på HE Midt.  

 

UKO vil til årsrapporten sammenfatte yderligere fra 3-timers møderne. 

 

4:  Info ved UKO - udsendt skriftligt 2-3 dage forud for mødet. Ingen yderligere kommentarer hertil. 

Enighed om, at det gerne må fortsætte med skriftlig information forud for møderne.  

5:  Plan for møder 2020: 

 14. maj 

 18. juni – TEMADAG 

 10. september 

 26. november 

7:  Evt.  

Intet 

 

Tak for godt møde! 

 

 

 

 


