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Velkommen som UKYL på HE Midt
Tillykke med din nye funktion som UKYL - uddannelseskoordinerende yngre læge - på HE Midt.
I Uddannelsesudvalget for Lægelig Videreuddannelse glæder vi os meget til det fremtidige
samarbejde.
Vi har her samlet en række informationer, som forhåbentlig kan være med til at hjælpe dig godt i gang
med UKYL funktionen.
Vi regner med, at du allerede er i gang med at etablere et godt samarbejde med de andre i
uddannelsesteamet på din afdeling dvs. den uddannelsesansvarlig overlæge og andre, der er involveret
i arbejdet med den lægelige videreuddannelse.
Du vil introduceres til UKYL funktionene ved én af de uddannelseskoordinerende overlæger, og vi
opfordrer dig også til at deltage i UKYL-netværksgruppens møder, hvor alle UKYL’er på tværs af
afdelingerne mødes 3 gange årligt og deler viden og får gensidig inspiration.
Hvad kan en UKYL forvente af HE Midt
• vi arrangerer 3 gange om året møder i Uddannelsesudvalget for Lægelig Videreuddannelse,
hvor du er medlem. Desuden afholdes der en årlig temadag med det mål at styrke dine
kompetencer indenfor uddannelsesområdet og sikre inspiration på tværs af He Midt.
• vi sikrer relevante uddannelsesinformationer via hjemmeside og nyhedsmails
• vi indgår som uddannelseskonsulenter ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
• vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med andre, der laver forskning indenfor medicinsk
uddannelse, fx Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
• ved behov er det altid muligt at få råd og vejledning ved en af de uddannelseskoordinerende overlæger

Hvad forventer HE Midt af dig som UKYL?
• at du er en aktiv del af uddannelsesteamet og derigennem er med til at udvikle og kvalitetssikre
afdelingens uddannelse
• at du formidler nyt om uddannelse til alle uddannelseslæger i afdelingen
• at du er med til at tage godt imod nye uddannelseslæger i afdelingen fx via velkomstmail,
introduktionsprogram, undervisningsprogram, hjælper med planlægningen af introduktions
samtaler med hovedvejleder mm
• at du har et godt overblik over de uddannelsesprogrammer og uddannelsesmuligheder, der er i
din afdeling
• at du har et praktisk kendskab til de kompetencevurderingsmetoder, der skal bruges i
afdelingen , dvs. at du kan hjælpe og rådgive i brugen af redskaberne
• at du er bekendt med, hvordan evaluer.dk og logbog.net fungerer
• at du indgår i afdelingens vejlederfora og deltager i de regionale uddannelsesudvalg indenfor
specialet
• at du medvirker aktivt til afviklingen af det årlige 3-timersmøde for uddannelseslæger
• at du deltager aktivt i møder og temadag i Uddannelsesudvalget for Lægelig Videreuddannelse
• at du informerer os om nyt på uddannelsesområdet fx spændende oplæg eller nye projekter
UKYL funktionsaftale
Du skal aftale dine opgaver som UKYL med den uddannelsesansvarlige overlæge, og I skal sammen
udarbejde en funktionsaftale, der angiver, hvilke uddannelsesopgaver du skal tage ansvar for i
afdelingen. I funktionsaftalen skal der også indgå en aftale om rammerne for, hvordan du kan og skal
løse dine opgaver. Aftalen skal være underskrevet af den ledende overlæge.
Funktionaftalen skal umiddelbart efter, at du startet som UKYL, sendes til de
uddannelseskoordinerende overlæger

Vigtige aktiviteter for UKYL’er .
Det er obligatorisk, at du som UKYL deltager i
• Møder i Uddannelsesudvalget for Lægelig videreuddannelse tre gange årligt
• Årlig temadag hvor alle UAO’er og UKYL’er deltager med oplæg, workshops og networking
Vi forventer, at du deltager aktivt i
• UKYL netværksforum
• Specialespecifikke uddannelsesudvalg hvor det er aftalt at UKYL’erne deltager --- spørg din UAO
• Uddannelsesteamets møder og arbejdsopgaver

