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UDKAST  
Revideret kommissorium for Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og 
Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
På møde i Direktørforum i Region Nord den 29. oktober 2004 blev det på baggrund af notat fra den 
fælles arbejdsgruppe vedr. færdighedslaboratorier besluttet, at der nedsættes en rådgivningsgruppe for 
færdigheds- og simulationstræning med henblik på at rådgive Region Nordjylland og Region 
Midtjylland på dette område. 
 
Som følge af organisationsændringer og udviklingen på området, findes det nødvendigt at revidere 
kommissoriet. 
 
Rådgivningsgruppens opgaver: 

 Rådgivning af Det Regionale Råd og Region Midt- og Nordjylland om overordnet strategi for 
den postgraduate færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord. 

 Rådgivning om organisation af færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesregion 
Nord. 

 Koordination mellem den præ- og postgraduate færdigheds- og simulationstræning. 
 Koordination mellem hospitalerne samt enhederne for færdigheds- og simulationstræning med 

hensyn til de forskellige færdigheds- og simulationstræningstilbud og placering af samt adgang til 
udstyr. 

 Rådgivning vedrørende anvendelse af regionale midler til finansiering af færdigheds- og 
simulationstræning. 

 
Rådgivningsgruppens sammensætning pr. XX 2012: 
Det Regionale Videreuddannelsessekretariat: 

Sekretariatschefen (formand) 
 
Center for Medicinsk Uddannelse: 

Den postgraduate kliniske professor 
 
Den prægraduate pædagogisk udviklende funktion: 

1 repræsentant for Det Sundhedsfaglige Fakultet, Aarhus Universitet 
1 repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet 

 
Den postgraduate pædagogisk udviklende funktion: 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.3.2



 

 

 3 postgraduate kliniske lektorer udpeget i fællesskab af sekretariatschefen og den 
postgraduate kliniske professor 

 
Enheder for Færdigheds- og Simulationstræning: 
 1 repræsentant for Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning i Region Midtjylland 
 1 repræsentant for Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning i Region Nordjylland 
 
Region Midtjylland: 
 1 repræsentant fra Region Midtjylland 
 
Region Nordjylland: 
 1 repræsentant fra Region Nordjylland 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse: 
 1 repræsentant udpeget af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 
Andre relevante aktører med en særlig interesse og indsigt i færdigheds- og simulationstræning kan 
inviteres efter behov. 
 
Medlemmerne af Rådgivningsgruppen udpeges for en periode på 4 år. 
 
Rådgivningsgruppen sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet i Nord 
 
Rådgivningsgruppen holder møde 2-4 gange om året, mødedatoerne offentliggøres på 
Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.  
Ansøgninger til Rådgivningsgruppen skal være modtaget af Videreuddannelsessekretariatet i 
Videreuddannelsesregion Nord på vus@stab.rm.dk senest 1 måned før Rådgivningsgruppen holder 
møde. 
 




