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UKYL netværksgruppe
Vision

Netværksgruppen er et forum for de uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL'er) på
Hospitalsenhed Midt (HEM). Et forum, hvor den enkelte UKYL udvikler sine kompetencer og
etablerer et samarbejde med de andre UKYL'er med det mål at styrke UKYL-funktionen - ikke kun
på egen afdeling, men på hele hospitalet.
Netværksgruppen medvirker til implementeringen af nye uddannelsestiltag på afdelingerne og
styrker uddannelsesmiljøet på tværs af HEM.

Formål

Netværksgruppemøderne er et forum til sparring med andre UKYL'er gennem erfaringsudveksling
og vidensdeling. Netværket bidrager til etablering af relationer mellem erfarne og mindre erfarne
UKYL’er.
Netværket har til formål at inspirere deltagerne både personligt og uddannelsesmæssigt til at
deltage aktivt i at udvikle uddannelsesmiljøet på HEM.

Struktur og opgaver

Netværksgruppen er organisatorisk forankret under Lægelig videreuddannelse på HEM og
refererer direkte til de uddannelseskoordinerende overlæger.
Netværksgruppen er etableret i 2018 efter aftale med Hospitalsledelsen. Netværksgruppen
udgøres af alle UKYL'er på HEM.
Der afholdes 4 årlige møder i forbindelse med møder i Uddannelsesrådet på HEM i tidsrummet
12.00 - 13.00.
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Det forventes, at den enkelte UKYLs deltagelse i netværksgruppemøderne prioriteres højt.
Netværket drives af en Styregruppe bestående af 3 UKYL'er. En UKYL agerer tovholder for
Styregruppen. Styregruppens medlemmer vælges blandt alle UKYL'er på HEM i forbindelse med
årets første møde i uddannelsesrådet. Styregruppens medlemmer vælges for en periode på et år.
Genvalg er muligt. Udtræder et medlem af Styregruppen før tid vælges et nyt medlem på det
førstkommende Netværksgruppemøde således, at Styregruppen på et hvert tidspunkt består af tre
UKYL'er
Styregruppens opgaver:
• Planlægge og afholde Netværksgruppemøder.
• Samarbejder med UKO’erne, ex. i planlægning af temadage.
• Bidrager med løsning af ad hoc opgaver.
• Præsenterer årets aktiviteter og indsatser på årlige temadage samt i årsrapporten på HEM.
• Planlægge sociale arrangementer for alle YL på HEM.
Netværksgruppen har en hjemmeside under HEM.
Udgifterne til afholdelse af Netværksgruppemøder inkl. eventuelle oplægsholdere dækkes af HEM
efter en forudgående aftale med UKO, som laver aftaler med hospitalsledelsen.

Form

Netværksgruppen er et forum, hvor der er indgået en psykologisk kontrakt om fortrolighed så den
åbne og ligesindede dialog, der foregår under møderne respekteres også udenfor lokalet. Det
forventes, at alle mødedeltagere bidrager med aktivt engagement som er grundlaget for, at
Netværket kan drives og udvikles. Som deltager skal man være parat til at give og modtage
feedback.
Netværksgruppemøderne afholdes efter nedenstående skabelon:
Dagsorden:
• Velkomst v/Styregruppen (varetager funktion som ordstyrer og referent).
• Velkomst til nye UKYL'er og kort præsentationsrunde (10 minutter).
• Nyt fra afdelingerne – bordet rundt (20 minutter). Element med høj deltageraktivitet (f.eks.
”Open Space sparring” eller ”Kollegial sparring”).
• Fælles session med oplæg & diskussion (30 minutter). Emnet vælges af Styregruppen ud fra
ønsker og efterspørgsel fra Netværksgruppen.
Alle UKYL'er inviteres per mail, og der oprettes kalenderinvitationer, som forventes besvaret.
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