
Udvalg til Godkendelse af
Uddannelsesprogrammer

Videreuddannelsesregion
Nord



Punkter
Hvorfor er uddannelsesprogrammet vigtigt?

Hvorfor og hvornår skal udd.programmer
godkendes?

Detaljeringsgrad

Brug af hjemmeside

Procedure for godkendelse



Hvorfor er uddannelses programmet vigtigt?

1. Skal være “kogebog” for konkret uddannelsesforløb

“kunne tage ansvar for egen læring”

2. Angiver forløbets delstillinger

hvilke afdelinger, hvor længe

3. Beskriver den enkelte afdeling

organisation, opgaver og faglige potentiale

4. Angiver hvordan kompetencer skal opnås

hvor (afd) og hvornår (tidspunkt)

5. Beskriver den enkelte afd’s læringsrammer

6. Beskriver hvordan kompetencevurdering foretages

hvordan(inkl redskaber), hvor, hvornår, hvem



Hvorfor skal vi godkende programmerne

DRRLV er ansvarlig for kvaliteten af LVU i de enkelte afd.

Uddannelsesprogrammet er

enkelte afd.’s beskrivelse af hvilken videreuddannelse de vil give

skal sikre at afd. er klar over hvad og vil leve op til det de skal som
minimum (“formalia”)

det som afd. kan måles på - kvalitetssikring

Derfor skal DRRLV godkende alle programmer

1. for nye uddannelsesstillinger, inden sådanne kan opslås

1. en stilling må ikke opslås før der findes godkendt udd.program

2. opdaterede programmer v. større faglige/organisatoriske ændringer

3. ved regelmæssige revisioner - via udv.



Detaljeringsgrad?
Afdelingsbeskrivelse
Læringsrammer
Kompetencevurderingsmetoder

Generelle beskrivelser i program med 
mere detaljeret beskrivelse på
opdaterbar hjemmeside?



Brug af hjemmeside
Kun til detaljer, der løbende kan opdateres

små ændringer kræver ikke godkendelse

større ændringer kan godkendes af udvalg(evt videre ti
DRRLV)

Regler for opdatering: 

min. hv. 2. år

ved større ændringer

ved nyt program til godkendelse



Procedurer
Afdelingerne er selv ansvarlige for progr.
PKL assisterer, samler ind, indstiller

Indsendes senest 8 uger før rådsmødemøde, VUS
Udvalg mødes og gennemgår 6 uger før
Forslag til rettelser/afvisninger sendes retur
Rettelser indsendes senest 4 uger før(dagsorden)

Udvalg anbefaler rådet at:
Godkende
Betinget godkendelse (via udvalg) 
Afvise til omarbejdelse(med bemærkninger)

Udv.’s sekr.
Sender besked til PKL
Korrespondance i udvalget
Sikrer offentliggørelse af godkendte programmer



Status for revisionsarbejdet

Gastro-hep
Derma-ven
Børn-
ung.psyk
Karkir
Oftalmologi
Kl.farmakologi
Kl.immunologi
Retsmedicin

AM Geriatri Gyn/obs
Pædiatri Kardiologi
Endokrin Kl.fys nuc
Infektmed Arbmed
Kl.genetik Samf.med
Patololgi
Ortopædkir 
Thoraxkir
Plastikkir
Radiologi
Anæstesi

Lungeme
d
Nefro
Reuma
Kirurgi
Kl. 
mikrob.
Onko
Neurokir.
Neurol.
Psykiatri

Kl.biokemi
ØNH 
Urologi

8 ikke svaret
på invitation

18 fået vejledn.
-ikke i gang

9 i gang    3 næsten
klar



Hvad nu?
Tydeliggøre faste procedure (VUS hjemmeside)

Tempo? hvornår slut?

Skal deadline til specialerne fordeles til PKL


