
 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for Praksisreservelæge- koordinatorer og 

Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer - PUK - i Region 

Sjælland 

 

Kvalifikationskrav 

 

 Dokumenteret pædagogisk kursus (Changing the Culture 
(CTC), medicinsk pædagogik, vejlederkurser eller lignende), 
eller gennemførelse af omtalte kurser inden for et år efter 
tiltrædelse 

 Erfaring i klinisk vejledning 

 Erfaring i administration og ledelse 

 Erfaring i formidling/undervisningsvirksomhed 

 Tutor i Region Sjælland 
 

Ansvarsområde 

 

PUK er ansvarlig for opfyldelse af de overordnede mål vedr. 

uddannelse i almen medicin, der for den lægelige videreuddannelse 

fastsættes af Region Sjælland, Region Øst, Sundhedsstyrelsen og 

Sundhedsministeriet. 

 

Opgaver 

Opgaverne relaterer sig til: 

 

 Uddannelsesopgaver i almen praksis og for Almen Medicinske 
Uddannelseskoordinatorer sygehusdelen af uddannelsen i 
almen medicin 

 Det af Sundhedsstyrelsen anbefalede evalueringssystem 

 De uddannelsessøgende 

 Egen kompetenceudvikling 
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Ad1. Opgaver i relation til uddannelsesopgaver i almen praksis 

PUK skal: 

 Have overblik over, hvilke praksis, der indgår i uddannelsens forskellige niveauer 

 Fordele de uddannelsessøgende på praksis 

 Håndtere afbrudte/vanskelige forløb 

 I samarbejde med tutorpraksis og sygehusspecialerne at udarbejde, revidere og 
kvalitetsudvikle uddannelsesprogrammer, uddannelsesplaner og checklister 

 Varetage kontakten til tutorpraksis og sygehusspecialerne i uddannelsesrelaterede 
spørgsmål, herunder for Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorers 
vedkommende indgå i lokale netværk/ videreuddannelsesråd på sygehusene 

 I samarbejde med tutorpraksis vurdere uddannelsesvirksomheden, være løbende 
orienteret om de uddannelsessøgendes evalueringer, og sikre at tutorpraksis har 
uddannelsesprogrammer 

 Iværksætte relevante uddannelsesaktiviteter for uddannelse i almen medicin i 
samarbejde med DYNAMU 

 Være facilitator for efteruddannelse af tutorlæger gennem møder, kurser og 
kongresser 

 Indgå i relevante netværk, herunder for nogles vedkommende i det 
specialespecifikke uddannelsesråd i Region Øst. Endvidere kan PUK efter aftale 
indgå i regionale netværk 

 

Ad 2. Opgaver i relation til evalueringssystemet 

PUK skal: 

 Sikre at tutorpraksis løbende afholder evalueringssamtalerne med de yngre læger 
som foreskrevet 

 Supervisere tutorlægerne og de uddannelsessøgende i lægelige 
uddannelsesspørgsmål 

 Én gang årligt følge op på YL´s evalueringer af uddannelsen i tutorpraksis 

 Bistå med den faglige og administrative håndtering af utilfredsstillende 
uddannelsesforløb 

 

Ad 3. Opgaver i relation til de uddannelsessøgende 

 

PUK skal: 

 Formidle almen medicins uddannelsesprofil i forbindelse med introduktion af nyan- 
satte i blokstillinger, herunder at rådgive med udformning af 
introduktionsmateriale inden ansættelsen med assistance fra sekretariatet 

 I samarbejde med sygehusspecialerne og tutorpraksis være med til at sikre, at de  



 

 
 
 
uddannelsessøgendes opgavetildeling harmonerer med den enkelte 
uddannelsessøgendes behov og fortsatte udvikling 

 Ved rådgivning af uddannelsessøgende og ansættelsesstedet være med til at sikre 
gennemførelse af eventuel justering af individuelle uddannelsesforløb, hvis det viser 
sig nødvendigt at fokusere på særlige områder 

 Sammen med tutorpraksis sikre sig at evalueringsskemaerne er udfyldt og 
viderefor- midlet via exaluer.dk. 

 Den Almen Medicinske Uddannelseskoordinator skal sammen med DYNAMU sikre 
at der bliver afholdt 4 temadage om året, hvor der er mulighed for at tage emner op 
som fx netværksgrupper, kommunikation og andre for uddannelsen relevante 
emner 

 Sikre at YL indgår i supervisionsgruppe, med supervisor (tutorlæge med speciel ud- 
dannelse heri), som er ansat af regionen 

 

Ad 4. Opgaver i relation til egen kompetenceudvikling 

PUK skal aktivt udvikle viden og kompetence på uddannelses- og vejledningsområdet 

gennem deltagelse i eksempelvis Netværk for Almen Medicin i Region Sjælland, 

arbejdsgrupper, kurser og årstræf for PUK. Udgifter til undervisning og transport afholdes 

af Regionen efter aftale. Desuden bidrage til den lægelige videreuddannelses fortsatte 

udvikling ved aktivt samspil med specialet, Det Centrale Videreuddannelsesråd, Region 

Sjælland og uddannelsesafdelingen samt opretholde og udvikle egen faglig ekspertise. 

 

Organisatorisk 

Ansættelse som PUK sker med reference til den sundhedsfaglige chef, Region Sjælland.  

Det tidsmæssige forbrug aftales individuelt.  

Minimum en gang årligt drøftes opgaver og indsatsområder med den sundhedsfaglige chef 

med henblik på eventuelle justeringer.  
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