Funktionsbeskrivelse
for postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Syd

Stillingsbetegnelse:
Postgraduat klinisk lektor ved Den Pædagogisk Udviklende Funktion, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
SDU og Den Lægelige Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Syd.

Organisation
Samlet udgør de ca. 20 postgraduate kliniske lektorer (og den kliniske professor i medicinsk pædagogik) den
Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Lektorerne refererer overordnet til dekanen ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet vedrørende de universitære funktioner og til sekretariatschefen for Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vedrørende de rådgivende og vejledende funktioner.

Arbejdsopgaver:
Rådgivning af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
En lektor udpeges som medlem af Rådet. Lektorerne bistår i øvrigt Rådet, ved f.eks. specialegennemgang.
Rådgivning af sygehuses Uddannelsesråd
Mindst en lektor er medlem af det enkelte sygehus uddannelsesråd. Lektorerne rådgiver uddannelsesrådet i
konkrete sager og følger bl.a. løbende evalueringer fra uddannelsessøgende læger.
Rådgivning af Regionale Specialespecifikke Uddannelsesudvalg
De fleste uddannelsesudvalg har to lektorer tilknyttet. Lektorerne deltager i udvalgsmøder når udvalget
ønsker dette. Lektorerne rådgiver udvalgene om kliniske uddannelsesforløb, planlægning og revision af
uddannelsesprogrammer, individuelle uddannelsesforløb. Lektorerne støtter udvalgets udvikling indenfor det
pædagogiske felt i den lægelige videreuddannelse.
Rådgivning af Landsdækkende Specialespecifikke Uddannelsesudvalg
De landsdækkende udvalg har i perioder behov for rådgivning af lektorer fra de tre regioner, hvorfor lektorer
fra Videreuddannelsesregion Syd kan deltage i udvalgsmøder.
Rådgivning af sygehusafdelinger vedrørende uddannelsestiltag
Hvert sygehus i Videreuddannelsesregion Syd har flere lektorer tilknyttet. Lektorerne rådgiver de enkelte
afdelinger og afdelingernes uddannelsesudvalg. Lektoren er de uddannelsesansvarlige overlægers
kontaktperson og rådgiver om afdelingens uddannelse, evalueringsmetoder, uddannelsesprogrammer og
arbejdstilrettelæggelse.
Rådgivning af tutorer i Almen Praksis vedrørende uddannelsestiltag
Lektorerne rådgiver tutorerne i uddannelsesmæssige spørgsmål.
Rådgivning i forbindelse med uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
Lektorerne er ressourcepersoner i denne forbindelse og fungerer som mægler. Lektorerne kan med fordel
kontaktes tidligt når et uddannelsesforløb ikke afvikles som planlagt. Den uddannelsessøgende læge og den
uddannelsesansvarlige overlæge kan kontakte den lokale lektor på sygehuset eller specialets lektor.

Rådgivning i forbindelse med udvikling af kurser
Lektorerne rådgiver landsdækkende uddannelsesudvalg vedr. udvikling af kurser i den lægelige
videreuddannelse. Lektorerne bistår de regionale uddannelsesudvalg i planlægning og udvikling af kurser.
Lektorerne er repræsenteret i styregruppen for de generelle kurser.
Udvikling og afholdelse af medicinsk pædagogiske kurser
Lektorerne udvikler og afholder kurser indenfor det pædagogiske udviklende område. Lektorerne justerer
løbende de eksisterende kurser så efterspørgsel bedst muligt imødekommes.
Formidling af nye metoder til vejledning, læring og evaluering
Lektorerne formidler viden om udvikling indenfor det pædagogiske område, dels via afholdelse af kurser,
dels via arbejde i uddannelsesudvalg og råd, dels via kontakt til de enkelte afdelinger og praksis.
Identifikation og prioritering af pædagogiske udviklingsområder
Lektorerne holder sig orienterede om national og international udvikling på det medicinsk pædagogiske
område. Korpset af lektorer prioriterer indsatsområder, der bør vægtes i lokalt og regionalt arbejde.
Forskning
Lektorerne formidler medicinsk pædagogisk forskningsmetode og deltager evt. i forskningsprojekter inden for
medicinsk-pædagogisk forskning.
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