Temadøgn - Lægelig videreuddannelse AUH
12. - 13. september 2019 - Sabro Kro og Hotel

Program
Dag 1
09.30-10.00

Ankomst for alle UKYL’er

10.00-11.45

UKYL workshop
Hvordan skaber vi sammen tryghed i læring?

– kaffe og brød

UKYL’ens rolle og muligheder for at medvirke til bedre trivsel
Workshoppen indledes med korte inspirerende oplæg
v/Arbejdsmiljøet teamet AUH
		

11.45-12.00

Valg til styregruppen for UKYL Netværksgruppen

12.00-12.30

Ankomst for alle UAO’er
– sandwich og vand

12.30-12.35
Velkomst
		
v/Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæger
12.35-13.00

Åbning af Årsmøde 2019

13.00-17.00

Det handler ikke om, hvad du ved og har lært – men hvad du gør!

		v/Lægefaglig Direktør Claus Thomsen

V. Mads Qwist, Human Potential Expert (www.madsqwist.dk) og
Lotte Lykkegaard Laursen, erhvervspsykologisk konsulent
(www.lottelykkegaardlaursen.dk)

Vi byder på 4 timer hvor vi stiller skarpt på, hvordan vi ”leder os selv” og hvordan vi ”smitter
andre” på godt og ondt!
Vi har inviteret Mads og Lotte til at hjælpe os med at kigge på os selv ”indefra og ud” dvs.
hvem er jeg og hvordan kan jeg være med til at bidrage til at skabe en uddannelseshverdag i min afdeling, hvor vi spiller hinanden gode samtidig med alt det udefrakommende
pres fylder og forstyrrer? Der bydes ikke på nemme ”fix it” løsninger, men vi skaber plads til
nysgerrig dialog og refleksion, hvor nye perspektiver og ideer til hvordan vi sammen løser
uddannelsesopgaven!

17.00-18.00

Pause - inkl. opfriskning og omklædning

18.00-19.30

Spisning

19.30-20.45

Lighed i sundhed – er det noget vi skal uddanne til?

Oplægsholder Morten Sodemann, leder af Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk
Universitet
Morten Sodemann, der er speciallæge i infektionssygdomme, har gennem forskning og sit
arbejde haft et særligt blik for de specielle behov som syge og traumatiserede indvandrere
har. For denne indsats fik han i 2016 Lægeforeningens Ærespris og i 2019 blev han hædret
med Dagens Medicins ”Frimærkepris” for sin rolle som en ”levende legende” i det danske
sundhedsvæsen. Morten har fået sat syge indvandrere på den sundhedspolitiske dagsorden
bl.a. ved at deltage aktivt i den offentlige debat. Vi har bedt Morten udfordre os på, hvordan
vi uddanner læger til at have fokus på ”lighed i sundhed” og komme med sine bud på, hvad
vi kan/skal gøre anerledes

20.45

Net-working

Dag 2
07.00-08.00

Morgenmad

08.00-08.05

Åbning af Årsmøde dag 2

08.05-09.05

Brug af video til læring af ikke-tekniske færdigheder
- hvordan kommer man i gang med det?
v/Lise Brogaard, Ph.d., hoveduddannelseslæge, Gynækologisk Obstetrisk afdeling,
Regionshospitalet Horsens
Lise vil tage afsæt i ”lessons learned” fra hendes Ph.d., ”TeamObs.
A tool for team training concerning NOS (2018)”, sessionen byder på oplæg, gruppediskussion og spørgsmål til eksperten

09.05-09.15

Kort pause

09.15-10-15

Session for alle uddannelsesansvarlige overlæger

”Ny studiereform på AU med fokus på mere ”klinik” i klinikopholdene
- hvordan bliver der plads til det hele i den kliniske hverdag?”
Ved Niels Uldbjerg, Viceinstitutleder for uddannelse, Institut for Klinisk Medicin og
klinisk lærestolsprofessor, dr.med., speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, Kvindesygdomme og Fødsler

Session for alle uddannelseskoordinerende yngre læger

”Et kritisk eftersyn af spørgerammen til 360’s feedback anno 2020?
v/Gitte Bjørg, Cand.scient.pol. og Christina Hjøllund, Cand. scient begge ICC Coachés
People Partner, Århus

10.15-10.45

Pause

10.45-12.15

3 forskellige workshop

• Hvad skal der til for at øge ”transfer” fra de kirurgiske færdigheds		kurser?
		
Oplæg og ledelse af workshoppen v Sigurd Beier Sloth, Ph.d.-studerende,
		
hoveduddannelseslæge i Gynækologi og Obstetrik, Center for Sundheds		
videnskabelige Uddannelser
•

Morgenkonferencen – hvad sker der der? Hvem lærer noget af hvem?
Oplæg og ledelse af workshoppen v/Jane Ege Møller, Adjunkt, Ph.d., Center for
Sundhedsvidenskabelig Uddannelse, Århus Universitet

• ”Invers feedback” – hvad er det – hvordan kommer man i gang med det?
		
Oplæg og ledelse af workshoppen v/Trine Dyrberg, Uddannelsesansvarlig overlæge og UKYL – begge fra Akutafdelingen, Regionshospitalet, Horsens

12.15-13.00		 Frokost
13.00-14.30

Topmøde om den lægelige videreuddannelse på AUH

Oplæg, diskussion og debat af aktuelle emner indenfor uddannelsesområdet ved de
lægefaglig direktører Claus Thomsen og Jørgen Schøler Kristensen

14.30-15.00		 Opsamling og afrunding
		

v/Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæger

Ret til ændringer forbeholdes

