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Formål
Det specialespecifikke Uddannelsesudvalg er nedsat af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) for alle specialer undtaget almen medicin samt mindre specialer med
landsdækkende/tværregionale ansættelsesudvalg. Uddannelsesudvalget har til formål at
drøfte spørgsmål vedrørende specialets lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.
Udvalget bidrager med:
• Sikring og udvikling af en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder
• Inddragelse af ledelsessystemet på hospitalsenhederne i relevant omfang
• Sikring af at videreuddannelsen gennemføres i overensstemmelse med rammer udmeldt af Sundhedsstyrelsen, DRRLV, Region Midtjylland og Region Nordjylland
• Viden og indsigt om uddannelsesmæssige forhold i videreuddannelsesregionen.
Drøftelserne i det specialespecifikke uddannelsesudvalg skal bidrage til og danne baggrund
for, at specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) kan indstille uddannelsesforløb (sammensætning og fordeling af uddannelsessteder) og uddannelsesprogrammer til godkendelse
i DRRLV.

Organisering
Udvalget sammensættes af repræsentanter fra de uddannelsesgivende afdelinger i
specialet. Fast indgår:
• PKL (formand)
• Uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) fra alle afdelinger. På intern medicinske afdelinger, hvor UAO ikke er fra det pågældende speciale, kan der udpeges anden
speciallæge til deltagelse i uddannelsesudvalget.
• Repræsentation fra uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen
• Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig i specialet
Udvalget kan selv beslutte at supplere denne kreds med:

Videreuddannelsessekretariatet, Nord
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7148 0000 - vus@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk
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•
•
•
•

Ledende overlæger fra uddannelsessteder
Uddannelseskoordinerende yngre læger
Repræsentation fra specialeselskabets uddannelsesudvalg (hvis ikke PKL eller andet
medlem i forvejen deltager med anden funktion)
Andre relevante deltagere

Opgaver
Udvalget drøfter sager indenfor alle områder vedrørende lægelig videreuddannelse i
specialet, herunder:
• Justering/nyetablering af uddannelsesforløb
• Justering/udarbejdelse af nye uddannelsesprogrammer
• Optimering af lærings- og kompetencevurderingsstrategier
• Opfølgning på inspektorrapporter
• Ideer til og koordination af forskning i uddannelsen
• Forskningstræning
• Kurser i videreuddannelsen
Udvalget kan endvidere bidrage til løsning af andre problemstillinger, herunder:
• Inspektorrapporter med negative bedømmelser
• Klager fra uddannelsessøgende
• Komplicerede meritoverførsler*
• Komplicerede uddannelsesforløb*
• Fastlæggelse af niveau og metoder til godkendelse af enkeltkompetencer
• Uenighed mellem uddannelsessteder om kvalitetsniveau i uddannelsen, herunder
uenighed om krav til godkendelse af forløb
*Personsager må ikke drøftes uden forudgående tilladelse fra involveret læge

Proces
PKL er formand, leder møderne og fastlægger dagsorden ud fra egne bidrag og bidrag fra
udvalgets øvrige medlemmer.
Der tilstræbes enstemmighed i Uddannelsesudvalget vedr. lægefaglige indstillinger
angående uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer. PKL udarbejder og fremlægger
indstillinger m.m. til DRLV og/eller Videreuddannelsessekretariatet. Ved uenighed redegøres
for evt. dissens/uenighed til DRLV.

Mødeform og –frekvens
Møderne bør afholdes ved behov og mindst én gang halvårligt (dog afhængigt af specialets
størrelse). Møderne kan afholdes på skift på de forskellige uddannelsessteder.

Videreuddannelsessekretariatets rolle
Som udgangspunkt deltager Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig for specialet i
alle møder i forhold til specialet. Den AC-fuldmægtig bidrager til Uddannelsesudvalgets
møder efter aftale med PKL. Den AC-fuldmægtig har et fast orienteringspunkt med sidste nyt
fra Videreuddannelsessekretariatet/DRLV og bidrager desuden under relevante dagsordenspunkter.
Den AC-fuldmægtig tilbyder at tage referat fra møderne.

Videreuddannelsessekretariatet, Nord
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7148 0000 - vus@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk

