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1. Velkomst 
2. Dagsorden 

a. Funktionsbeskrivelse og arbejdsvilkår for uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) 
på RRA 

b. Karrierevejledning 
c. 3-timers-møder 
d. Evt. 

 
Ad a.  
Der var enighed om, at der på RRA skal være en funktionsbeskrivelse for UAO, dels med 
henblik på at klargøre disses arbejdsopgaver, dels med henblik på at synliggøre funktionen og 
skabe opmærksomhed på, at den kræver tid - hvilket også forpligter afdelingsledelserne. 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Nord har i december 2004 godkendt 
et ”Paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger”. Dette blev 
gennemgået og de enkelte punkter drøftet.  
Det blev besluttet at anvende dette paradigme som udgangspunkt for en funktionsbeskrivelse for 
UAO på RRA, dog med enkelte ændringer, som blev vedtaget efter diskussion. Specielt blev 
krav om §14-vurdering og om særlig medicinsk pædagogisk teoretisk og praktisk viden og 
erfaring slettet, da der var enighed om, at interesse for feltet er vigtigst. Til gengæld var der 
enighed om at præcisere, at gennemførelse af det regionale kursus for UAO i Region Midt skal 
være obligatorisk, men kan gennemføres efter tiltrædelse som UAO. 
(Spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføjes en paragraf vedrørende en standard for omfanget af 
skemalagt arbejdstid til varetagelsen af opgaven som UAO, blev ikke berørt. Dette kan evt. 
tages op ved næste videreuddannelsesrådsmøde, hvor de ledende overlæger vil deltage. Det 
Regionale Videreuddannelsesråd har foreslået 1 dag ugentligt per 10 uddannelsessøgende læger 
i afdelingen og mindst ½ dag ugentligt.)  
Funktionsbeskrivelsen er vedhæftet. 
  
Én af den UAO´s forpligtelser er at sørge for, at de nødvendige faciliteter til færdighedstræning 
er tilgængelige for yngre læger. I forbindelse med drøftelsen heraf blev der gjort opmærksom 
på, at lokalemæssige problemer aktuelt medfører, at disse faciliteter ikke er tilgængelige på 
steder, der naturligt befordrer, at de anvendes. 
Morten Noreng foreslog, at videreuddannelsesrådet fremsender anmodning til hospitalsledelsen 
om, at der findes en god placering til et færdighedslaboratorium, som kan fungere, indtil der 



bliver bygget et nyt færdighedslaboratorium i forbindelse med opførelsen af den nye FAME. 
Morten Noreng nævnte det lokale, som ligger i forlængelse af CT-scanneren på plan 2 som en 
mulighed.  
Færdighedstræning tages med som punkt på næste møde. 
 
 
Ad b. 
Karrierevejledning til uddannelsessøgende læger, herunder hjælp til udarbejdelse af en 
individuel karriereplan, er et nyt krav fra Sundhedsstyrelsen (SST), som fremgår af Vejledning 
om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse, som trådte i kraft 27.8.2008. 
Baggrunden er de to bekendtgørelser om hhv. den kliniske basisuddannelse og 
speciallægeuddannelsen udsendt 25.10.2007, som indfører ”4-års-reglen”.  
Elise Jensen gennemgik sundhedsstyrelsens vejledning, som præciserer, hvad 
karrierevejledningen skal indeholde i hhv. basisuddannelsen og introduktionsuddannelsen og 
hvem, der har ansvaret for de forskellige dele af karrierevejledningen. Den enkelte læges 
kliniske hovedvejleder og det regionale videreuddannnelsessekretariat er de vigtigste aktører 
med ansvaret for hhv. den personlige vejledning og sikring af let adgang til alle nødvendige 
informationer.  
Karrierevejledningen omfatter i praksis også lægestuderende, og specielt her er der en vigtig 
mulighed for rekruttering, hvilket især er interessant for specialer med rekrutteringsproblemer.  
 
Evt. behov for en fælles skabelon for udarbejdelse af individuelle karriereplaner blev berørt. Der 
var enighed om i første omgang at anvende de spørgsmål til refleksion, som findes i porteføljen 
for den kliniske basisuddannelse. Hvis der viser sig behov for en mere fast skabelon, kan det 
tages op senere.  
Spørgsmålet om hvorvidt de yngre lægers evaluering af de enkelte afdelinger skal offentliggøres 
til brug for yngre lægers informationssøgning i forbindelse med specialevalg blev berørt. Der 
blev ikke taget nogen beslutning, men spørgsmålet kan tages op senere. 
Nicolai Spjeldnæs foreslog, at der udarbejdes en folder om karrierevejledning/karriereplaner til 
brug for vejledere og UAO.  
Power-point-præsentation om karrierevejledning med links til diverse informationer er 
vedhæftet.  
 
Efter præsentationen fortalte de enkelte UAO om deres hidtige erfaringer med 
karrierevejledning, som for de flestes vedkommende endnu er begrænset. Blandt de 
tilstedeværende havde kun Terje Knudsen og Hans Boie har haft basislæger i afdelingen og kun 
haft lejlighed til at tale med få af dem. Disse har været tilfredse med den karrierevejledning, de 
har modtaget. Indtrykket er generelt, at de fleste yngre læger har godt styr på, hvad de gerne vil 
karrieremæssigt. 
Med hensyn til karrierevejledning af introduktionslæger fremhævede Astrid Højgård 
vigtigheden af at have mod til gøre en ung læge opmærksom på det, hvis vedkommende 
vurderes ikke at egne sig til specialet.  
 
Ad c. På grund af tidsnød måtte dette punkt udskydes til næste møde.  
 
 
 
 



Evt.  
Forslag om, at der som udgangspunkt holdes fire årlige møder i det lokale videreuddannelsesråd 
for RRA, hver anden gang med deltagelse af AUO, og hver anden desuden med deltagelse af 
UKYL og ledende overlæger, blev vedtaget. 
 
Det blev vedtaget, at der også skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse for UKYL på RRA. Dette 
tages med på dagsordenen for næste møde i videreuddannelsesrådet, hvor UKYL og de ledende 
overlæger også vil blive indbudt.  
 
Morten Noreng inviterede alle tilstedeværende samt øvrige interesserede UAO til den årlige 
internationale AMEE (International Association for Medical Education) kongres i Malaga, 
Spanien d. 29.8.-2.9. 2009. Morten Noreng vil også selv deltage og har mulighed for at 
finansiere deltagergebyret for alle interesserede. Dækning af udgifter til rejse og ophold må 
søges hos de enkelte afdelingsledelser eller finansieres på anden måde.  
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