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Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 5 fra Lægelig Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan læse om Årsmøde 2016 og Årsrapporten 2015, samt finde datoer for kurser og mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en rigtig god sommer
Gitte, Charlotte & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Nyt fra Lægelig
Videreuddannelse
Årsmødet
Årsmødet 2016 blev igen en stor succes. Det
store engagement og dermed lysten til at bidrage
til udviklingen af uddannelsen viser, at organisationen omkring den lægelige videreuddannelse på
AUH har meget at byde ind med både nu og på
sigt i forhold til at sikre uddannelse og læring ind i
alle processer. Lægelig Videreuddannelse (LVU)
håber, at I tager ideer og inspiration med hjem og
præsentere dem for afdelingsledelsen og kolleger.
Det er jo netop op til uddannelsesteamet/afdelingen at få omsat alle de spændende
tanker og ideer til nye og konkrete tiltag. Lægelig
Videreuddannelse vil følge op på Årsmødet ved
de kommende LVR møder og i andre fora, hvor
uddannelsesfolket mødes på AUH. Oplæg og
konklusioner fra workshop kan findes på LVU's
hjemmeside http://www.auh.dk/fagfolk/forskningog-uddannelse/lagelig-videreuddannelse

Inspiration til forståelse af
nudging
Er du på jagt efter mere inspiration til at forstå
nudging = interventioner der ændrer adfærd og
vide mere om system 1 og system 2 kan du lytte
med på denne podcast: http://www.broblog.dk/?p=8269 - som vi har modtaget fra Anne
Gerhardt oplægsholder på Årsmødet
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Status på 360 projekt for UAO
Vi har nu gennemført 360°’s feedback på 33
UAO'er, og der er på alle afdelinger afholdt samtale mellem UAO og ledende overlæge om den
feedback UAO'en har modtaget. Der er udarbejdet skriftlige handleplaner for UAO'ens indsatsområder, herunder aftaler om samarbejdet med afdelingsledelsen. Projektgruppen har nu gennemført
telefoninterviews med 19 ledende overlæger og
23 UAO'er, hvor vi har spurgt til UAO'en og den
ledende overlæges vurdering af at gennemføre
360°’s feedbackprocessen samt det umiddelbare
udbytte. Tilbagemeldingerne har været meget
positive, og vi har modtaget værdifuld feedback
med konstruktive ideer til forbedringer. De resterende interview gennemføres i løbet af sommeren. Vi forventer, at de 11 nye UAO'er tilbydes
360°’s feedback, når de har været i funktionen i 912 måneder, dvs. i løbet af efteråret/vinteren
2016. LVU er meget glade for den modtagelse
projektet har fået i afdelingerne, og vi glæder os til
at præsentere erfaringer og data fra projektet
samt følge op på Jeres udbytte i løbet af 2017.

Tema for 3-timers møder efteråret 2016
I efteråret skal der igen afholdes 3-timers møder
på alle afdelinger på AUH. Temaet for årets møde
tager udgangspunkt i den del af 5-punktsplanen
for 2016/17, der handler om ”Kompetencevurdering og feedback”. Det obligatoriske tema vil
være, hvordan vi styrker brugen af struktureret
klinisk observation i afdelingerne. Hvordan kan
systematisk kompetencevurdering (klinisk observation) og feedback fremmes i afdelingen? Hvor
er de uudnyttede muligheder i dagligdagen? Hvilke redskaber er der særligt brug for at fokusere
på? På workshops for mødeledere vil emnet blive
introduceret nærmere (Se mødekalenderen for
workshops for mødeledere) samt indgå på LVR
møderne i september/oktober. Vi opfordrer til, at I
allerede nu tager fat i Jeres målbeskrivelser og
afdelingernes uddannelsesprogrammer, og som
uddannelsesteam får drøftet, hvor I særligt ser, at
systematisk klinisk observation og kompetencevurdering kan fremmes i afdelingen? Hvilke kom-
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petencevurderingsredskaber, har I særligt brug for
at fokusere på? Tænk gerne tilbage på "Personlig
indflydelse - sådan flytter du mennesker, holdninger og produkter" – er det noget nyt, der skal afprøves?
Frist for aflevering af referat/handleplan er torsdag
den 22. december

360°’s feedback facilitator certificeringskursus
Der afholdes kursus tirsdag den 25. oktober fra kl.
9.00-16.00.
Der er 5 pladser – for tilmelding bedes UAO’en
sende en mail til Pia Soelberg – senest den 3.
oktober (piavso@rm.dk)

Vejlederkurser for speciallæger
2017
Der afholdes i 2017 tre vejlederkurser for speciallæger i Århus – se kalender for datoer.
Lægelig Videreuddannelse betaler for i alt 20 deltagere – først til mølle princippet er gældende
Tilmelding via https://rm.plan2learn.dk/
– fra 1. august

UKYL netværksgruppen
UKYL netværksgruppen er nu formelt nedsat og
består af Anne-Sofie Kannerup, Susanne
Scheppan, Anne Mette Skjødt Jensen, Lise Medrud og Thomas Greve. Find deres kontaktoplysninger her:
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/for-uao-ogukyl/for-ukyl/netvarksgruppe/styregruppe/
På Årsmøde 2017 vil der være en evaluering af
gruppens arbejde og erfaringer, samt valg til styregruppen. Gruppen vil forestå netværksmøderne,
der skal styrke UKYL'ernes samarbejde, udviklingsmiljøet og implementering af tiltag på tværs af
centrene. Næste møde er den 16. november 2016
kl. 13-16.
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Velkommen til de nye
LVU afholder, som tidligere annonceret, den 5.
oktober kl. 13-16 introduktion til UKYL funktionen
på AUH. Vi er glade for den store interesse for det
første kursus og glæder os til at byde nye ansigter
velkomne. Husk at give besked til sekretær Pia
Soelberg (piavso@rm.dk), når afdelingen skifter
UKYL, så vi kan sende informationer ud.
En række nye UAO'er er budt velkommen på et
fællesmøde afholdt i starten af juni. Materiale fra
mødet er sendt til alle nye UAO'er på AUH. Er der
har udskiftninger på vej, så kontakt også gerne
Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

Farvel til UKO Charlotte Green
Pr. 1. august tiltræder Charlotte som overlæge i
Fælles Akutafdelingen. Stillingen som uddannelseskoordinerende overlæge er opslået til besættelse pr. 1. september og i den mellemliggende
periode vil Gitte Eriksen være kontaktperson for
alle centre.

Det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse – ny formand
Region Nordjylland og Region Midtjylland har
udpeget Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers som ny formand
for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Lægelig
Videreuddannelse byder Lone velkommen. Hospitalets repræsentant i Rådet er Lægefaglig direktør
Claus Thomsen, mens centerchef Michael Bräuner Schmidt er suppleant.

Inspektorbesøg
Hvis din afdelingen får besøg af inspektorerne fra
Sundhedsstyrelsen, så husk, at du på LVU's
hjemmeside kan finde en vejledning til besøget,
forberedende og opfølgende møde med UKO.
Husk at det opfølgende møde er med deltagelse
af centerchef, ledende overlæge, uddannelsesteamet og UKO og skal bookes ca. 3-4 uger
efter besøget.
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AMEE webinars
Husk at LVU har institutionsmedlemsskab og
dermed en gratis adgang til AMEE webinars, hvis
du finder et, der er spændende for dig eller din
afdeling. Check https://www.amee.org/ameeinitiatives/mededworld/webinars
Brugernavn: Gitte.Eriksen@rm.dk
Password: LVUAUH2016

AMEE 2016 – join online
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i AMEE
2016 kan du opleve 7 symposier og 4 fællessessioner (plenary) via live streaming. Der er mulighed for at e-maile og twitte med oplægsholdere,
adgang til konference App og abstracts. Prisen er
125 £ og giver adgang via en device. Se nærmere
i vedhæftede pdf om denne mulighed – ved
spørgsmål kontakt gerne LVU.

Årsmøde DSMU 2016
Reserver 24. november - afholdes i Århus
Et af emnerne er ”Uddannelse i de nye supersygehus” – hør Jonas Nordquist, ph.d. leder af
Medical Case Centre, Karolinska Instituttet i Stokholm, Anders Kühnau, Danske Regioner og Bent
Ottesen, professor, Rigshospitalet.
Herudover oplæg fra årets Ph.d.’ere inden for
medicinsk pædagogik, dyade træning i praksis
samt workshops om hvordan man bliver en kompetent UKYL funktionen
Program og mulighed for tilmelding via
www.dsmu.dk fra 4. august 2016

Medicinsk uddannelseskonference
- MUK 2017 i Horsens 7.-9. maj

Symposium om evidensbaseret
uddannelse - status og implementering

Symposiet holdes af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse mandag den 22. august
2016 kl. 14-17 på Sygehus Lillebælt.

I regi af Videreuddannelsesregion Nord arrangeres en medicinsk uddannelseskonference om
lægeuddannelsen (MUK 2017) for alle aktører i
den præ- og postgraduate lægeuddannelse.
Konferencens overordnede tema er: ”Lægen i
fremtidens Sundhedsvæsen – hvordan vil vi
uddanne lægerne til fremtidens sundhedsvæsen?”
Formålet med MUK 2017 er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.

Er du medlem af DSMU er det gratis at deltage og
for øvrige er prisen 300 kr.
Obs et medlemskab af DSMU koster kun 300 kr.
For tilmelding se http://dsmu.dk

Mesterlæren – old school – but
still cool!
DSMU masterclass 2016 afholdes 24-25 november i Århus.
Program og mulighed for tilmelding via
www.dsmu.dk fra 4. august 2016
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Nærmere information følger - herunder om mulighed for indsendelse af abstracts mm
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