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Stillings- og funktionsbeskrivelse  
for uddannelseskoordinerende yngre læge 

 
 
Funktionsbetegnelse  Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL). 

Organisatorisk placering Stillingen er forankret i en klinisk/paraklinisk afdeling.  
Den uddannelseskoordinerende yngre læge skal være ansat som 
yngre læge med kliniske funktioner i afdelingen. 
 
På alle uddannelsesgivende afdelinger udpeges en eller flere 
UKYL’er, der under vejledning og ansvar af den 
uddannelsesansvarlige overlæge varetager opgaver i den 
lægelige videreuddannelse. UKYL’ere udpeges af 
afdelingsledelsen efter drøftelse med uddannelsesansvarlig 
overlæge. Der bør ved udpegningen tages hensyn til den 
fremadrettede ansættelsestid i afdelingen af hensyn til 
kontinuitet i det uddannelseskoordinerende arbejde. 
 
På afdelinger med mere end 14 uddannelsessøgende læger, bør 
der overvejes udpegning af 2 UKYL’ere. UKYL’erne kan evt. 
fordeles, så de tager sig af hver sine uddannelseselementer 
(klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling, blokstilling til 
almen medicin og hoveduddannelsesstilling). 
Det skal bemærkes, at funktionen som UKYL ikke automatisk 
kan kobles til andre funktioner.  
 
Det forventes, at der som udgangspunkt afsættes arbejdstid 
sv.t. en dag månedligt og i øvrigt efter aftale med egen 
afdelingsledelse. 
Honorering sker i henhold til gældende aftaler.  

Nærmeste leder UKYL’en refererer i uddannelsesmæssige spørgsmål til den 
uddannelsesansvarlige overlæge, der på afdelingsledelsens 
vegne har ansvar for den lægelige uddannelse. 

Beskrivelse af 

afdelingen 

Ikke relevant. 

Ansvarsområde og 

hovedopgaver  

 

UKYL'en kan generelt varetage alle arbejdsopgaver, som 
uddelegeres af den uddannelsesansvarlige overlæge eller 
ledende overlæge, undtagen den afsluttende sikring og 
dokumentation af indholds- og tidsmæssigt gennemført 
uddannelseselement. 
 
UKYL’ere skal bidrage med forslag og konkrete handlinger i 
forhold til løsning af problemer i uddannelsen generelt og 
deltage i diskussioner herom. UKYL’ere har desuden ret og pligt 
til at påtale afvigelser fra afdelingens uddannelsesprogrammer 
og -planer, først og fremmest over for den 
uddannelsesansvarlige overlæge og kolleger, dernæst over for 
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afdelingsledelsen, hospitalets uddannelseskoordinerende 
overlæge og sygehusledelsen.  
 
UKYL’ere er som UAO’ere fødte medlemmer af hospitalets 
lægelige uddannelsesråd og er forpligtet til at deltage i rådets 
møder, som afholdes 3-4 gange årligt. 
 
Der henvises i øvrigt til stillings- og funktionsbeskrivelse for UAO 
for en beskrivelse af, hvilke konkrete opgaver i forbindelse med 
den lægelige videreuddannelse, som UKYL kan inddrages i 
løsning af. 

Kompetencekrav 

 

UKYL's vigtigste kvalifikation er interesse for uddannelse. 
UKYL'en forventes at udvikle og vedligeholde egen viden i takt 
med udviklingen og ændringer inden for de typer af 
uddannelsesforløb, der varetages på afdelingen. UKYL forventes 
tillige løbende at udvikle sine pædagogiske og 
administrative/organisatoriske kompetencer med særligt fokus 
på den lægelige videreuddannelse. 

Uddannelsesmæssige 

krav 

Læge under speciallægeuddannelse eller afdelingslæge.  

Andet Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende på 
ansættelsestidspunktet. 

Referencer Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelser for 
vejledere. Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse, 
Region Nord. April 2003. 
Funktionsbeskrivelse for uddannelseskoordinerende yngre læger 
ved Regionshospitalet Randers. 29. oktober 2009. 

Ansvar og dato for 

revision 

Ansvarlig for dette dokument er hospitalets 
uddannelseskoordinerende overlæge. 
Dokumentet er udarbejdet oktober 2011 og er senest revideret 
af Det Lægelige Uddannelsesråd d. 21.1.2019. 

 


