Godkendt den 2. december 2014

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning i Videreuddannelsesregion
Nord
Baggrund
I henhold til § 10 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse til speciallæger nr.
1257 af 25. oktober 2007, indgår der et forskningstræningsmodul i den lægelige
videreuddannelse til speciallæge. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er
ansvarlige for udmøntningen af forskningstræningsmodulet jf. § 10 i bekendtgørelsen om de
regionale videreuddannelsesråd for læger nr. 1706 af 20. december 2006. I praksis indstiller
den postgraduate kliniske lektor for hvert speciale en beskrivelse af forskningstræningen som
godkendes af Det regionale Råd for Læger Videreuddannelse.
Formål og opgaver
Styregruppen har på vegne af Det regionale råd for lægers Videreuddannelse til opgave at
følge Rådets beslutninger op, monitorere og evaluere forskningstræningsforløbene, og derved
bidrage til en ensartet og høj kvalitet i den tilbudte forskningstræning. Endvidere skal
styregruppen facilitere erfaringsudveksling, videndeling og drøftelse af nye ideer i Det
regionale råd for lægers videreuddannelse og blandt specialernes Postgraduate kliniske
lektorer, der er ansvarlige for tilrettelæggelsen af forskningstræningen i de enkelte specialer.
Styregruppen fungerer også som kursusråd for kurserne i forskningstræningen, der udbydes
fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Styregruppen har endvidere til opgave at
godkende specialernes lægefaglige indstillinger til forskningstræning på vegne af Det
regionale Råd. De godkendte indstillinger forelægges til orientering i Det regionale Råd på
dettes næstfølgende møde.
Styregruppen skal endvidere sikre, at beslutninger eller ændringer Sundhedsstyrelsen måtte
foretage bliver implementeret, samt rådgive ved valg af kursusudbydere.
Organisering
Styregruppen består af en formand og 7 medlemmer
Det regionale råd for lægers videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord udpeger
styregruppen efter indstilling.
Formandsposten varetages af den postgraduate kliniske professor/lektor for postgraduat
lægelig kompetenceudvikling eller stedfortræder udpeget herfor.
Medlemmerne sammensættes, så der sikres repræsentation på følgende måde:
1 repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Midtjylland
1 repræsentant for hospitalerne indstillet af Region Nordjylland
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1 postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Midtjylland
1 postgraduat klinisk lektor indstillet af Region Nordjylland
1 repræsentant for kursusledere fra Aarhus Universitet indstillet af Aarhus Universitet
1 repræsentant for kursusledere fra Aalborg Universitet indstillet af Aalborg Universitet
1 repræsentant for udannelsessøgende læger indstillet af Yngre Læger
Endvidere tilknyttes medarbejder og referent fra Videreuddannelsessekretariatet.
Andre kan inviteres som gæster, fx almen praksis, specialespecifikke repræsentanter, hvis
gruppen finder behov derfor.
Medlemmerne er udpeget for en periode på 4 år
Mødeform og frekvens
Styregruppen afholder 2 årlige møder, evt flere ved behov. Møderne indkaldes og ledes af
formanden. Alle medlemmer af styregruppen kan indmelde punkter til dagsordenen, senest 3
uger før planlagt møde. Videreuddannelsessekretariatet sekretariatsbetjener styregruppen
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