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Bemærkninger:
Systemet bruges også til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) derfor har du 2 valgmuligheder i 

startmenuen. 

Folderen er opbygget således, at yngre læge/hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge kan 

gå ind på den del, der er relevant for vedkommende.

Alle afsnit er opbygget som »Før- Under- Efter« vejledersamtalen

FAQ
 ^  Hvad er en kalenderfil? 

 – en mail med en vedhæftet fil, som er en invitation i Outlook – invitationen skal åbnes og  

accepteres

 ^  Hvad betyder ”genåbne”? 

 – giver adgang til dokumentet og mulighed for at redigere.

 ^  Hvad betyder ”gem og luk”? 

– denne kommando lukker og gemmer dokumentet

 ^  Hvad betyder ”Godkend”? 

– hermed godkendes den individuelle uddannelsesplan og der sendes automatisk mailbesked 

herom til hovedvejleder / yngre læge 

 ^  Hvordan udskriver jeg? 

 - Klik på knappen udskriv i den åbnet uddannelsesplan. Du kan herefter vælg at udskriv til din 

almindelig printer eller til PDF og tryk på ”gem”

 ^ Kan jeg skifte Hovedvejleder? 

-  ja, under punktet »Handleplaner« er det muligt for den yngre læge at skifte hovedvejleder

 ^ Jeg har ved en fejl oprettet en ny vejledersamtale, kan jeg slette den? 

- det er kun Hovedvejleder og UAO, der skal slette oprettede skemaer

 ^ Kan jeg som UAO godkende en handleplan hvis Hovedvejleder er fraværende? 

- ja, det kan du godt, men dette gøres kun i nødstilfælde - og vær opmærksom på, at Hovedvej-

leder IKKE kan godkende efterfølgende

 ^  Jeg kan ikke komme ind i systemet!  

– der er kun adgang til systemet i ansættelsesperioden eftersom RMUK følger lønsystemet. 

Yngre læge har adgang til egne filer, så længe de er ansat i Region Midtjylland. Hovedvejleder 

og uddannelsesansvarlig overlæge har udelukkende adgang til filerne, mens den yngre læge 

er ansat på afdelingen.

Tips
 ^ Det er muligt at bruge afdelingens egne tilrettede skemaer i RMUK

 ^ Tidligere samtaler fra andre ansættelser kan vedhæftes som PDF

 ^ Kolonner kan vælges til eller fjernes. Klik på en kolonne og en dropdown-menu kommer frem. 

Her kan du vælge »Sortér stigende«, Sortér faldende« eller »Kolonner« - det er her du vælger 

hvilke kolonner du gerne vil se
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Log ind på RMUK

<<
< Du logger ind med dit regionsID

Explorer:  

http://rmuk.improvento.com

Herefter vælger du »vejledersamtaler«

Vejledning til brug af RMUK -alle

TIP: tast F11 for at få vist et større skærmbillede

Denne vejledning kan downloades som pdf fra:  

http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-og-uddannelse/lagelig-videreuddannelse/rmuk/

Her kan du også se e-vejledninger til RMUK til yngre lægers indivduelle 

uddannelsesplan
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Yngre læge
Før samtalen:
1. Vælg menupunkt »Uddannelseslæge« og tryk på »Vejledersamtaler« 

 

Du har nu flere muligheder »Ny vejledningssamtale«, »Skift leder / hovedvejleder« og  

Eksporter handleplan(er).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tryk på »Ny Vejledningssamtale« i kolonnen »Handleplaner«.

3. Vælg:

a. Vejleder

b. Uddannelsesansvarlig overlæge

c. Handlingsplan skema - start-, justerings- eller slutsamtale.

d. Samtale dato

e. Samtale start- og sluttidspunkt

f. Sæt flueben i »Udsende kalenderfil«. Der sendes en kalenderaftale i Outlook til hoved-

vejlederen og til yngre læge selv. Systemet kan ikke tjekke om tidspunktet for samtalen 

er i konflikt med en anden aftale i Outlook kalenderen. Hvis samtaletidspunktet bliver 

ændret, skal samtalen opdateres i RMUK med nyt tidspunkt. (gentag pkt. c- f)

g. Tryk på OK 

4. Handlingsplanen (vejledersamtaleskema) åbnes nu automatisk.

•	Det	er	kun	Yngre	læge,	der	kan	skifte	leder/hoved- 

  vejleder

•	Klik	og	du	vil	få	en	liste	over	mulige	hovedvejledere.	 

 Den nye vejleder har nu adgang til referater/handle- 

 planer

•	Marker	de	ønskede	handleplaner	og	tryk	på	»Eksporter	 

 handleplan(er), og du får nu mulighed for at gemme 

dine handleplaner. Handleplanerne følger dit regionsid, dvs. du kan se dem så længe du er 

lønnet i RM - og hospitalet anvender RMUK.
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5. Udfyld skemaet. Når skemaet er udfyldt kan det udskrives. Du afslutter ved at trykke på 

knappen »Gem & Luk«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Book herefter justeringssamtalen og slutsamtalen.

Under eller »lige efter« samtalen:
1. Åbning af handlingsplaner (vejledersamtaleskema = individuelle uddannelsesplan): 

Vælg menupunkt »Uddannelseslæge« og tryk på »Vejledersamtale«. Vælg samtalen fra listen 

og dobbelt klik.

2. Udfyld den individuelle uddannelsesplan under eller lige efter vejleder samtalen. Du kan 

udskrive skemaet til PDF. Du afslutter ved at trykke på knappen »Gem & Luk« og herefter er 

dokumentet gemt.

3. Når du har skrevet den individuelle uddannelsesplan, skal denne godkendes af hovedvejle-

deren og kontrasigneres af den uddannelsesansvarlige overlæge. Dette gøres ved at åbne 

for handlingsplanen, nederst i dokumentet under »Medarbejderstatus«. Tryk »Godkend« og 

knappen »Udført«. Hvis du ikke gør dette vil du få en reminder hver 30. dag efter samtalens 

afholdelse om, at du mangler at godkende handleplanen.

4. Din hovedvejleder har nu fået en mail om, at du har godkendt vejledersamtalen.

 
Efter samtalen
1. Du modtager en mail, når hovedvejleder har godkendt vejledersamtalen.

2. Handlingsplan (= den individuelle uddannelsesplan) er endelig godkendt, når UAO har kontra-

signeret.

OBS
Hvis hovedvejlederen eller UAO ikke kan godkende den individuelle uddannelsesplan kontakter han/hun dig 

direkte.

Hvis du i dine personoplysninger har udfyldt feltet »Fratrædelsesdato« vil du modtage en reminder 30 dage 

før din fratrædelse om at de nu er tid til den afsluttende samtale.

* TIP: Du kan udskriv skemaet til PDF fil .
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Hovedvejleder
Før samtalen
Vejleder skemaet kan åbnes på 2 måder:

A. Brug link fra invitationsmailen fra den yngre læge  eller

B. Vælg menupunktet »Hovedvejleder«, og tryk på »Vejledersamtaler« 

 

1.  Find medarbejderen (den yngre læge) på oversigten. Brug evt. søgemuligheden.

2.  Markere den yngre læge og vælg udviklingsplanen i kolonnen »Handleplaner«. 

3.  Åbn udviklingsplanen (skema til brug for vejledersamtaler) ved at dobbeltklikke på den.

Efter samtalen
1. Du vil modtage en mail fra den yngre læge, der beder dig om at godkende den individuelle 

uddannelsesplan inkl. LINK, der giver dig direkte adgang til RMUK  

(skemaet åbnes)

2. Du kan nu enten godkende, kommentere og godkende eller kommentere uden at godkende 

planen:

Godkendelsen af den individuelle uddannelsesplan:

 ^ Åben for  handleplanen, nederst i dokumentet under »lederstatus«. Tryk på »godkend » 

og knappen »Udført«. Den indviduelle uddannelsplan er nu godkendt af dig.  

Afslut ved at tryk på »Gem & Luk«.

 ^ En mail med besked herom udsendes automatisk til den yngre læge.

Kommentere og godkende:

 ^  Klik på »Genåben handlingsplan. Angiv dine kommentarer fx i en parentes, da den yngre 

læge ikke vil kunne se hvad du sletter eller retter direkte i teksten! Angiv dato og evt 

signatur for kommentarerne. Du kan vælge at udskrive dokumentet til PDF og dermed 

gemme dine kommentarer.

 ^  Du afslutter og gemmer ved at trykke på knappen »Gem & Luk« Tryk på »godkend« 

Kommentere uden at godkende:

 ^ Som ovenfor men tryk kun på »Gem og Luk« og kontakte den yngre læge.
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Oversigt over vejledersamtaler/individuelle uddannelsesplaner 
1. Vælg menupunktet »Vejledningssamtaler«, og tryk på »Individuelle uddannelsesplaner«.

2.  Du har nu en oversigt over registrerede vejledersamtaler. 

3.  Du kan åbne de individuelle uddannelsesplanerne ved at dobbeltklikke på en plan.

Godkendelsen af den individuelle uddannelsesplan:
 ^ Åben for  handleplanen enten ved at bruge det link som du har fået i mailen med besked 

om, at en uddannelsesplan er klar til godkendelse eller  ved at klikke på en plan i oversig-

ten.

 ^ Tryk på »godkend » og knappen »Udført« nederst i dokumentet under »lederstatus«. 

Den indviduelle uddannelsplan er nu godkendt af dig
Hvis du IKKE kan godkende planen, skal du kontakte hovedvejleder/ yngre læge direkte.

     OBS: 

 ^ du får en mail med et link til den individuelle uddannelsesplan, når både den yngre læge 

og hovedvejleder har godkendt planen.

 ^ du kan først godkende uddannelsesplanen efter at den yngre læge (og hovedvejleder) 

har godkendt planen. Det er muligt at godkende planen uden at hovedvejleder har 

godkendt, dette skal kun gøres i sjælne tilfælde, da hovedvejleder IKKE kan godkende 

efterfølgende.

 ^ du kan som uddannelsesansvarlig overlæge ikke skrive kommentarer i planen, men i 

stedet benytte dig af feltet »Notat fra uddannelsesansvarlig overlæge«.

 ^ Er man flere UAO’er på samme afdeling, kan alle UAO’er nu tilgå skemaerne for alle ud-

dannelseslæger

Registrering/dokumentation af afholdte vejledersamtaler i afdelingen
De registrerede uddannelsesplaner kan eksporteres til Excel ved at trykke på  

knappen Eksport oversigt.

OBS:

 ^ vær opmærksom på at dokumentation for den afholdte samtale og adgang til samtalen 

automatisk fjernes, når den yngre læge ikke længere er ansat i afdelingen

Uddannelsesansvarlig overlæge



Lægelig Videreuddannelse
Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N
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Noter

Teknisk spørgsmål vedr. RMUK

Specialkonsulent Rasmus Bech Hvid

tlf.  2114 6459

e-mail: rashvi@rm.dk

Hvem kan jeg kontakte:

Spørgsmål vedr. RMUK

Sekretær Pia Soelberg

tlf. 2371 0359

e-mail: piavso@rm.dk


