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Formål 
Det Lægelige Uddannelsesråd arbejder for at sikre kvalitet og 
udvikling af den lægelige videreuddannelse på tværs af de 
uddannelsesgivende afdelinger på hospitalet. 
 
Beslutningskompetence 
Det Lægelige Uddannelsesråd refererer til afdelingsledelseskredsen 
og/eller hospitalsledelsen og har ingen formel beslutnings-
kompetence.  
 
Opgaver 
Det Lægelige Uddannelsesråd 
• koordinere planlægning, gennemførelse og evaluering af den 
lægelige videreuddannelse på tværs af de enkelte afdelinger og 
lægelige specialer 
• bidrager til optimering af kvalitet, sikkerhed og synlighed i 
varetagelsen af uddannelsesopgaverne i de enkelte afdelinger og på 
hospitalet som helhed 
• fremmer udvikling og vedligeholdelse af attraktive uddannelses- 
miljøer bl.a. med henblik på øget rekruttering 
• er rådgivende i alle spørgsmål vedrørende lægelig 
videreuddannelse 
• påser, at administrative og lovmæssige ændringer vedr. lægelig 
videreuddannelse implementeres – det være sig retningslinjer fra 
Sundhedsstyrelsen, beslutninger truffet i Det Regionale Råd for 
Lægelig Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord mv. 
• bidrager til styrkelse af samarbejdet omkring øvrige 
sundhedsuddannelser på hospitalet 
• drøfter forskellige emner, herunder nye pædagogiske idéer og 
initiativer vedr. lægers postgraduate uddannelse 
• bidrager til formidling af information og viden samt 
erfaringsudveksling mellem de enkelte afdelinger, hospitalsledelsen, 
diverse regionale og nationale fora, der arbejder med lægelig 
videreuddannelse 
 
Rammer  
Det Lægelige Uddannelsesråd mødes 3-4 gange årligt. Møderne er 
normalt af 1,5 times varighed, men én gang årligt afholdes der 
Årsmøde med en varighed af ca. 5 timer.  
Derudover kan der arrangeres temadage vedrørende aktuelle 
uddannelsesemner evt. med deltagelse af andre interessenter som fx 
de prægraduate kliniske lektorer eller hovedvejlederne.  
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Møderne i LUR ledes af den uddannelses-koordinerende overlæge, 
som også varetager sekretariatsfunktionen i samarbejde med en HR-
konsulent.  
Personsager må ikke drøftes på møderne. 
 
Mødeindkaldelse udsendes senest 12 uger før mødet. I forbindelse 
med mødeindkaldelsen er der mulighed for indgivelse af forslag til 
dagsordenspunkter. 
Dagsorden udsendes til rådets medlemmer senest 1 uge før mødets 
afvikling.  
Udkast til referat fra møderne udsendes senest 2 uger efter mødets 
afvikling. Evt. kommentarer indarbejdes i referatet, 
hvorefter det endelige referat sendes ud samtidig med, at det 
lægges på Hospitalets hjemmeside.  
På det efterfølgende møde i Det Lægelige Uddannelsesråd følges der 
op på referatet. 
 
Sammensætning 
• Den uddannelseskoordinerende overlæge (formand) 
• Den lægefaglige direktør 
• Alle uddannelsesansvarlige overlæger 
• Alle uddannelseskoordinerende yngre læger 
• Ledende overlæger fra afdelinger med uddannelseslæger 
• Postgraduate kliniske lektorer ansat på RRA  
• UKYL, UAO og ledende overlæge fra Regionspsykiatrien Randers 
 
De uddannelsesansvarlige overlæger og de uddannelses-
koordinerende yngre læger har jf. funktionsbeskrivelser herfor 
mødepligt til alle rådets møder. Postgraduate kliniske lektorer og 
UKYL, UAO og ledende overlæge fra Regionspsykiatrien Randers 
inviteres og kan deltage i det omfang, de finder det relevant. Ledende 
overlæger og lægefaglig direktør inviteres til alle møder og forventes 
at deltage i Årsmødet. 
 
Det Lægelige Uddannelsesråd kan efter behov interne såvel som 
eksterne ikke-medlemmer til møde fx i tilfælde af behov for faglige 
oplæg eller ekstern orientering i en bestemt sag. 
 
Det Lægelige Uddannelsesråd kan nedsætte permanente eller 
tidsbegrænsede arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver, som falder 
ind under rådets opgaver, som beskrevet ovenfor. 
 
Ansvar  
Nærværende kommissorium er udarbejdet af Det Lægelige 
Uddannelsesråd og godkendt af hospitalsledelsen og 
afdelingsledelserne dd.mm.yyyy . 
 


