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Kommissorium 
Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU), 

  Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
Baggrund  
Det Regionale Råd For Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (DRRLV) 
har jf. bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse §§8-9 ansvar for 
udvikling af uddannelsesgivende i Videreuddannelsesregion Nord (Faculty Development). 
 
DRRLV vil efterleve dette ved at sikre en høj faglighed og løbende kompetenceudvikling 
blandt uddannelsesgivende og derved give dem de bedst mulige forudsætninger for at kunne 
udføre deres opgave.  
Til at sikre dette oprettes Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende (UUU). 
  
Kommissoriet er godkendt af DRRLV d. 10.12.2015 
 
Formål og opgave 
Udvalget for Udvikling af Uddannelsesgivende skal: 

• Koordinere, sikre rammer og sammenhæng i kompetenceudvikling af 
uddannelsesgivende 

• Sikre det faglige indhold, i de tiltag der udbydes i regi af Videreuddannelsesregion 
Nord. Udvalget fungerer dermed som kursus-råd for de kurser, der udbydes for 
uddannelsesgivende, herunder evaluering. Aktuelt er det vejlederkurser for 
speciallæger og kurser for uddannelsesansvarlige overlæger. 

• Udvalget skal udvikle kompetenceudvikling af uddannelsesgivende, afsøge 
muligheder på området og være initiativetager til udvikling af nye tilbud til 
uddannelsesgivende - og indgå i samarbejder med relevante parter, der arbejder med 
udvikling af uddannelsesgivende.  
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Dertil skal udvalget sikre koordinering af indhold mellem kurser udbudt til uddannelseslæger 
og de uddannelsesgivende, således der sikres en sammenhæng på tværs af tilbuddene i 
Videreuddannelsesregion Nord. 
 
 

Sammensætning og udpegning 
Udvalget er nedsat af DRRLV, der udpeger medlemmerne. Formanden for udvalget er den 
postgraduate ledende lektor / postgraduate kliniske professor. Udpegning til udvalget sker for 
3 år af gangen. 
 
Første udpegning finder sted med virkning fra d. xx.xx.xxxx 
 
Udvalget sammensættes af følgende repræsentanter 

• Formand 

• 1 x uddannelsesfaglig kursusleder pr. kursus. 

• 1-2 lægefaglige kursusledere pr. kursus 

• 4-5 lægefaglige medlemmer (fx PKL, UKO, UAO, UKYL). Disse skal tilsammen 
repræsentere bred erfaring og interesse for kompetenceudvikling af 
uddannelsesgivende – samt indsigt i og tæt kontakt med daglig klinisk praksis. 
Samtidig skal en passende fordeling mellem de to politiske regioner sikres. 

 

 
Mødeform 
Formanden leder møderne, som sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet. 
 




