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Funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinatorer (AMU) 

 i Almen Medicin i Region Hovedstaden. 
 

 

Uddannelseskoordinatorerne varetager med udgangspunkt i det tildelte geografiske område 

og det fastsatte timetal følgende faste opgaver i relation til Klinisk Basisuddannelse, 

introduktions- og hoveduddannelsen for Regionen: 

 

 

Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af området: 

 

• Sikrer og fremmer kvaliteten i basis-, introduktions- og hoveduddannelsen i samarbejde med 

tutorlægerne, hospitalerne, det lokale/regionale uddannelsesråd og VU Øst. 

• Bistår i koordination af den kliniske og teoretiske uddannelse i almen medicin. 

 

 

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger: 

 

• Har den løbende kontakt til basislæger under ansættelse i almen praksis samt yngre læger 

under uddannelse i Almen Praksis 

• Er ressourceperson for læger i Klinisk Basisuddannelse under ansættelsen i Almen Praksis. 

• Er vejleder og ressourceperson for den yngre læge gennem hele uddannelsesforløbet. 

• Assisterer den uddannelsessøgende læge ved håndtering af uhensigtsmæssige forløb. 

• I samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer for KBU og almen medicin samt de 

øvrige ansatte AMU og DYNAMU medvirker uddannelseskoordinatoren til at implementere 

de pædagogiske metoder så den yngre læge får et optimalt udbytte af uddannelsen. 

• Stimulerer oprettelse af netværk for introduktions- og hoveduddannelseslæger. 

• Har ansvar for, tilrettelægger og deltager i temadage, introduktionsmøder, logbogskurser ol. 

for KBU, introduktions- og hoveduddannelseslæger.  

• Har ansvar for og tilrettelægger undervisningen af læger ansat i introduktions- og 

hoveduddannelse i specialet Almen Medicin. 

 

Opgaver i forhold til tutorlæger, uddannelsespraksis og uddannelsessteder: 

 

• Er vejleder og ressourceperson for tutorer i Almen Praksis. 

• Assisterer tutorlæger og hospitalsafdelinger ved håndtering af uhensigtsmæssige forløb. 

• Medvirker, i samarbejde med øvrige AMU, DYNAMU og de postgraduate kliniske lektorer 

i KBU og almen medicin, i en løbende opfølgning af kvaliteten af uddannelsen i såvel 

tutorpraksis som på hospitalsafdelinger. 

• Medvirker til løbende opfølgning af elektronisk evaluering af tutorpraksis og 

hospitalsafdelinger. 

• Udbreder, i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer for KBU og almen medicin, 

de øvrige AMU samt DYNAMU kendskabet til målbeskrivelsen for såvel Klinisk 

basisuddannelse som almen medicin og de lærings- og evalueringsmetoder, som 

målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer anviser. 

• Arrangerer og deltager i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin 

besøg hvert 3. år på de hospitalsafdelinger, der deltager i den almen medicinske uddannelse. 

• Deltager i rekruttering af tutorpraksis. 

• Foretager godkendelse af nye tutorlæger og deres uddannelsesprogrammer. 
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Formelle kvalifikationskrav til Uddannelseskoordinatorer: 

 

• Er praktiserende læge i Region Hovedstaden 

• Har erfaring som tutorlæge 

• Har gennemført tutorlægekursus 

• Deltager ved behov i pædagogisk uddannelse som led i ansættelsen 

 

 

 

Uddannelseskoordinatorerne kan desuden varetage følgende opgaver mod særskilt 

honorering: 

 

• De almenmedicinske uddannelseskoordinatorer kan være medlem af det Uddannelsesrådet 

for Almen Medicin (=AMUR) 

• Kan være repræsenteret i lokale/regionale videreuddannelsesråd og andre relevante 

uddannelsesfora. 

• Kan deltage i årlige møder med øvrige uddannelseskoordinatorer på landsplan med henblik 

på erfaringsudveksling og udvikling af området. 

• Kan deltage i udvælgelsen af læger til ansættelse i introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb. 

• Kan have ansvar for og afholde f.eks. kurser for tutorlæger og lægevagtskurser. 

 

 

 


