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Kommissorium for Følgegruppen for de Generelle Kurser for 
Lægers Videreuddannelse 

i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
Baggrund 
I henhold til § 10 i Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007, 
Bekendtgørelse om uddannelse til speciallæger skal der indgå et teoretisk 
uddannelsesprogram bestående af bl.a. generelle kurser, som gennemføres på tværs af 
specialerne. Kurserne er obligatoriske for læger ansat i den Kliniske Basisuddannelse, 
Introduktions- og Hoveduddannelsen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som 
beskriver formål og indhold med de generelle kurser.  
 
 
Formål og opgaver 
Følgegruppen har til opgave, at bidrage med en løbende optimering af de generelle kurser, og 
samtidig sikre en ensartet høj kvalitet i de generelle kurser, der som minimum lever op til 
Sundhedsstyrelsens vejledning, jf. ovenstående. Dette kan bl.a. ske med udgangspunkt i 
erfaringsudveksling, videndeling samt drøftelse af nye ideer.  
 
Følgegruppen skal endvidere sikre, at de beslutninger og/eller ændringer Sundhedsstyrelsen 
måtte foretage, i henhold til de generelle kurser bliver implementeret og, at der sker en 
opfølgning på evalueringer af kurserne. Følgegruppen bør ligeledes diskutere læringsbegrebet, 
herunder principper for læring samt hvordan læring kan omsættes i praksis, og komme med 
anbefalinger hertil.  
 
Følgegruppen skal desuden bistå Videreuddannelsessekretariatet med rådgivning ved valg af 
kursusudbydere. 
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Organisering 
Følgegruppen består af en formand og 5 medlemmer. Formandsposten varetages af den 
postgraduate kliniske professor De fem medlemmer består af 1 repræsentant for Region 
Nordjylland (evt. Uddannelseskoordinerende overlæge, eller en Uddannelsesansvarlig 
overlæge), 1 repræsentant for Region Midtjylland (evt. Uddannelseskoordinerende overlæge, 
eller en Uddannelsesansvarlig overlæge), 1 repræsentant for Yngre Læger, og 1 repræsentant 
for hver af kursusudbyderne. 
 
 
Mødeform og – frekvens 
Formanden leder møderne, som sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet. 
Videreuddannelsessekretariatet indkalder til møderne, herunder også dagsordenpunkter, og 
tager referat. Følgegruppen mødes 2 gange årligt, og derudover efter behov.  




