Nyhedsbrev nr. 1 juni 2015 / HR-Lægelig Videreuddannelse

Kære alle
Inden I går på en meget velfortjent sommerferie sender vi et kort nyhedsbrev
om de aktiviteter, der er planlagt for Lægelig Videreuddannelse.

Med ønsket om en god sommerferie til Jer alle
Gitte Eriksen & Pia Soelberg

Aarhus Universitetshospital
HR-Lægelig Videreuddannelse

UKYL – netværksgruppe AUH

3-timers workshop datoer

Forslag den 21. oktober 2015 fra kl. 14-16

15. september – Undervisningslokale 1, bygn 3A,
3. sal THG

Ansvarlig; Anne-Sofie Kannerup

6. oktober – Lokale 29, loftskilt 7, 1. sal SKS

Tilbud om supervision til erfarne
360os feedback FF’ere
Til feedback facilitatorer, der kan svare ”ja” på
mindst et af følgende punkter:

Tilmelding til workshop sendes til mig
piavso@rm.dk og pladserne fordeles efter først til
mølle princip.
Frist for handleplaner 23. december 2015

LVR møder
Akutcentret

•

Det er mere end 1 år siden du blev
uddannet som 360°`s feedback facilitator

•

Du har afholdt minimum 3-5 samtaler, så
du har et vist erfaringsgrundlag

•

Du har en kommende samtale, som du
vurderer, vil være særlig udfordrende

16. september 2015 – kl. 13.00-15.00
8. december 2015 – kl. 13.00-15.00

Mave-Barn-Centret
10. september 2015 – kl. 13.30-15.30
30. november 2015 – kl. 13.30-15.30

Supervisionen indebærer
•

Din feedback samtale overværes af en
konsulent - ”fluen på væggen”

•

Du får feedback på din performance i
samtalen



Der laves en plan for, hvordan du kan
udvikle dig i rollen som 360°`s feedback
facilitator

Hoved-Hjerte-Centret
3. september 2015 – kl. 13.00-15.00
24,. November 2015 – kl. 13.00-15.00

Kræft og Inflammation-Centret
4. september 2015 – kl. 13.00-15.00

Det praktiske
•

Du kontakter Christina Hjøllund via mail
ch@peoplepartner.dk eller
telefon 5054 4195

•

Du aftaler tidspunkt og sted for
supervisionen med Christina

•

Du skal afsætte 2 timer

•

Obs: ikke muligt i ugerne 27-32

Vi håber at du har lyst til og mulighed for at
benytte dig af tilbuddet
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3. december 2015 – kl. 13.00-15.00

UAO kursus – datoer 2015/16
21.-23. september 2015
26.-28. januar 2016
25. maj 2016 inkl. deltagelse af de ledende
overlæger fra kl. 8.30-13.00

Tilmelding til UAO kursus i 2016/17 – send en
mail til Charlotte Fonseca (chkf@rn.dk), Ledelse
og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland
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Vejlederkurser for speciallæger
Ingen ledige pladser på kurserne i 2015 – men
muligt at komme på venteliste via nedenstående
link

Kalender eksterne
aktiviteter

For information om kurset se
Vejlederkurser for speciallæger

AMEE 2015 Conferences

Vejlederkurser i Århus 2016

Den 5.-9. september 2015

10.-11. maj
Dag 3 afholdes i juni 2016 (dato oplyses senere)

SECC, Glasgow, UK

9. -10. november og 6. december 2016
LVU vil i 2016 fortsat betale kursusgebyr for 20
deltagere – først til mølle!

Temadøgn
lægeligvidereuddannelse 2016
Den 9.-10. juni Sabro Kro og Hotel

Invitation til Temadag 29.
september 2015 om ny
målbeskrivelse og
kompetencevurdering i kirurgi
Målgruppe:
UAO, UKYL og ledende overlæger. Interesserede
fra andre kirurgiske specialer er velkomne, men
videoseancerne vil være fra det kirurgiske
speciale.
Sted:
Auditoriet, Regionshospitalet Herning, Gl.
Landevej 69

Temadag i brugen af
kompetencevurderingsredskaber i kirurgi
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Velkomst – præsentation af ny
målbeskrivelse i kirurgi
v/Anders Husted Madsen
10.25 Hvorfor uddanne bedømmere i brug af
kompetencevurderingsredskaber?
10.45 Hvilke redskaber har vi inden for kirurgi og
hvordan er de valideret?
11.00 Pause
11.15 Præsentation af OSATS
11.30 Bedømmelse af video 1 + 2 + 3
12.00 Diskussion af bedømmelserne
12.30 Frokost
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13.15 Præsentation af Mini-Cex
13.30 Bedømmelse af video A + B
14.00 Diskussion af bedømmelserne
14.30 360 graders evaluering
15.00 Kaffepause
15.15 Formidling, hvordan kommer vi videre i
processen/oplæring i afdelingerne
16.00 Tak for i dag
Tilmelding til mødet sendes til PKL Anders Husted
andemads@rm.dk senest den 1. september 2015

Temaeftermiddag vedrørende
de generelle kurser i
speciallægeuddannelse Uddannelsesregion Nord
Temadagen afholdes torsdag, 19. november 2015
kl. 13.30-18.00 og med efterfølgende middag
på
Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park
10, 8200 Aarhus N.

Opfordring til at melde sig ind i
DSMU (Dansk Selskab for
Medicinsk Uddannelse)
DSMU er et videnskabeligt forum under
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
(LVS), der har til formål at fremme udviklingen af
og forskningen i den præ- og postgraduat
medicinske uddannelse i Danmark.
Selskabet henvender sig til dig, der har interesse
for medicinsk uddannelse. Vores medlemmer er i
øjeblikket primært læger, lægestuderende og
akademiske medarbejdere, som beskæftiger sig
med lægelig uddannelse.
Igennem dit medlemskab - koster 300 kr pr år - får
du mulighed for at deltage gratis i en række af
DSMU´s aktiviteter
Indmeldelse i DSMU

Workshop om ” Vejledning af
læger under uddannelse”
mandag den 17. august 2015 fra kl. 12.00-17.00 i
Domus Medica i København.
Tilmelding skal ske via linket her:
Online tilmelding

Målgruppe;
undervisere & kursusledere på de generelle
kurser for yngre læger, uddannelsesansvarlige
overrlæger, uddannelseskoordinerende yngre
læger, postgraduate kliniske lektorer

Temaet for dagen er læger og ledelse og vil
kredse om spørgsmålene:


Hvad gør vi i specialuddannelsen for at
uddanne til rollen som leder, administrator
og organisator?



Hvordan bidrager kurser og organisation
til at sætte fokus på og træne denne rolle
så ledelsesperspektivet optimeres?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Program og
tilmelding følger efter sommerferien.

OBS! Gratis for medlemmer

DSMU Årsmøde
den 5. november i Odense (gratis for medlemmer)
- bl.a. med oplæg ved Walter Epic - ”Feedback lets have the conversation”, transformationen fra
lægestudiet til KBU, workshops og net-working

DSMU Masterclass
den 5.- 6. november med fokus på ”Feedback hvordan får vi det udbredt” - evidens, nudging
praksis og . i forlængelse af årsmødet på Hotel
Plaza i Odense. Pris ca. kr. 2700 inkl. overnatning
Se mere på: www.dsmu.dk
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International Conference on
Surgical Education & Training
November 30, 2015
| Rigshospitalet, Copenhagen

Øresundssymposiet - Clinical
Skills Training - 1. December
2015
Se program her
http://www.oresundsymposium.dk/

Abstract submission is now open!

Pris 50 $

ICOSET 2015 is a one-of-a-kind global gathering
of surgeons and educators to discuss the latest
techniques, standards and innovations in surgical
training and patient safety worldwide.
The theme of this year's event is "Competency
based training for better surgical care in the 21st
century". The Organizing Committee is seeking
abstract submissions that present scholarly work
in the area of surgical education. Trainees,
educators, researchers, practicing surgeons,
hospital administrators and all those involved with
the delivery of surgical education and training are
invited to submit.

Abstract Submission deadline is Wednesday, July
15, 2015.
Abstracts must be submitted electronically by
email to: ICOSET_abstracts@cpdtoronto.ca

Visit the ICOSET website for abstract submission
guidelines, process and important dates. View the
program agenda online and register early to save!
www.icoset2015.com
Pris 200 $
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