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U D K A S T 
 
Procedure for godkendelse af Uddannelsesprogrammer 
 
Videreuddannelsesregion Nord har en fastlagt procedure for godkendelse 
uddannelsesprogrammer, som skitseret nedenfor. Proceduren gælder alle lægelige specialer. 
 
Alle programmer skal i udgangspunktet udformes efter samme skabelon (hhv. for KBU og 
I/H), som kan hentes på følgende link: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-programmer 
 
Alle uddannelsesprogrammer skal godkendes af DRRLV – og skal revideres hvert 3. år. 
 

 Uddannelsesansvarlige overlæger fra alle involverede afdelinger (inkl. afdelinger med 
fokuserede ophold) udarbejder i fællesskab uddannelsesprogrammet for hvert enkelt 
stillingstype og forløb, evt støttet af hospitalets uddannelseskoordinerede overlæge og PKL. 
UAO er primært ansvarlig for den del af programmet, der vedrører egen afdeling. UAO og 
PKL kan få praktisk hjælp og sparring til udforming og indhold fra Videreuddannelsen Nord 
(Sekretariatet). 

 Det færdige samlede program for hele uddannelsesforløbet sendes til specialets PKL (for 
akutafdelingens programmer inddrages både PKL i akutafdelingen og PKL for 
specialet/KBU). 

 PKL gennemser, at programmet opfylder skabelonens retningslinjer, og at indhold er i orden 
sv. til målbeskrivelse og aftaler i specialets uddannelsesudvalg. Sekretariatet hjælper også 
gerne her med sparring ift opfyldelse af formelle krav.  

 PKL indstiller uddannelsesprogrammet til godkendelse ved indsendelse af udfyldt 
indstillingskema og program til Sekretariatet. Indstillingsskemaer (KBU/I/H) findes på 
følgende side:  http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-programmer   

 Sekretariatet gennemser programmerne og returnerer til PKL, hvis der identificeres manglende 
opfyldelse af de formelle krav. 

 Sekretariatet fremsender det færdige program til sagsbehandling i Udvalget for Godkendelse 
af Uddannelsesprogrammer under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.  

 Udvalget godkender programmet eller returnerer det med bemærkninger til ændringer. 

 Orienteringspunkt til DRRLV 

 Sekretariatet færdigbearbejder det godkendte program layoutmæssigt til offentliggørelse på 
sekretariatets hjemmeside samt adviserer PKL. 
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