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Kommissorium for Udvalg for Godkendelse af
Uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesregion Nord
Baggrund og formål
Ifølge § 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers
kliniske basisuddannelse samt §§ 3 og 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 96 af
2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger, sikrer Det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse, at der foreligger godkendte uddannelsesprogrammer på alle
afdelinger, som indgår i lægers videreuddannelse.
Uddannelseslæger bør på en overskuelig og lettilgængelig måde kunne skabe sig et
overblik over, hvad de kan forvente i løbet af deres uddannelsesforløb. Herunder en
relevant beskrivelse af de afdelinger, der indgår i deres uddannelse, samt hvilke
kompetencer uddannelseslægerne forventes at opnå i løbet af deres uddannelsesforløb på
de enkelte afdelinger/praksis. Uddannelsesprogrammer danner baggrund for
forventningsafstemning mellem afdelinger/praksis og uddannelseslæger og danner afsæt
for udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) i Videreuddannelsesregion Nord
har på denne baggrund nedsat Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer
(UGUP). UGUP har til formål at kvalitetssikre og godkende uddannelsesprogrammer på
vegne af DRRLV. Alle tvivlsspørgsmål forelægges DRRLV til afgørelse. DRRLV orienteres
desuden løbende om arbejdet i UGUP, herunder godkendte- og ikke godkendte
uddannelsesprogrammer.
Udvalget har desuden til opgave at:
- vejlede de postgraduate kliniske lektorer i forbindelse med udarbejdelse af
uddannelsesprogrammer
- fastlægge en standardskabelon for opbygning af uddannelsesprogrammer
Struktur og status
UGUP består af én formand og 6 medlemmer:




2 uddannelseslæger
2 uddannelsesgivende læger
2 Postgraduate kliniske lektorer.

Formandsposten varetages af en af de ledende postgraduate kliniske
professorer/lektorer.
Medlemmer af UGUP udpeges af DRRLV for en periode på 3 år med mulighed for
genudpegning. Udpegning sker efter indstilling fra formanden for UGUP.
Formanden leder møderne, som afholdes mindst fire gange årligt. Møderne for UGUP
sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet.

Sundhedsuddannelser
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0000
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk

