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Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 6 fra Lægelig
Videreuddannelse, hvor vi blandt andet byder velkommen til ny
uddannelseskoordinerende overlæge Marianne Kleis Møller og
vi glæder os til samarbejdet.
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Aktivitetsdata - lægelig videreuddannelse AUH 2016

Ny uddannelseskoordinerende
overlæge på Aarhus Universitetshospital
Vi byder velkommen til overlæge ph.d. Marianne Kleis
Møller, som er ansat som
uddannelseskoordinerende
overlæge på Aarhus Universitetshospital pr. 1. november 2016.
Marianne kommer fra en stilling som uddannelseskoordinerende overlæge i Horsens. Gennem
de sidste 6 år har hun haft en 50 % stilling som
uddannelseskoordinerende overlæge og arbejdet
50 % som endokrinolog på medicinsk afdeling
med funktionsansvar for det samlede medicinske
ambulatorium. Marianne har erfaring med at opbygge og strukturere funktionen som uddannelseskoordinerende overlæge i Horsens.
Hun har desuden 6 års erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge på medicinsk afdeling i
Horsens.
Marianne har en ph.d. fra Health, Aarhus Universitet inden for osteoporose.
Marianne har gennem de sidste 6 år siddet i det
regionale råd for lægelig videreuddannelse som
repræsentant for de uddannelsesgivende og sidder i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. Hun har gennem årene som uddannelseskoordinerende overlæge deltaget i mange
regionale arbejdsgrupper inden for lægelig videreuddannelse.
Marianne vil på sigt blive tilknyttet Akut-Centret og
Kræft- og Inflammationscentret som uddannelseskoordinerende overlæge – selvfølgelig i tæt
samarbejde med Gitte Eriksen.
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LVU sender 1. december et spørgeskema ud til
alle UAO’er, hvor vi spørger til centrale områder
indenfor området uddannelse af yngre læger . Vi
vil i år bl.a. spørge til uddannelsesteamets opgaver, vejlederfora, kvalitet i vejledersamtaler og
brug af kompetencevurdering. I år udsendes
spørgeskemaet via Survey Exact som er et mere
brugervenligt system
LVU trækker igen i år lod om 3 julekurve blandt
de afdelinger, der har indsendt besvarelsen inden
er 22. december 2016 kl 12.00.

Husk handleplaner 3-timers
møder
Indsendes til Pia Soelberg senest den 22. december 2016. (piavso@rm.dk)

RMUK
Der er foretaget opdateringer af RMUK brugerfladen og flere forbedringer er på vej i det nye år.
Bl.a. ændres nomenklaturen fra ”medarbejder” til
”uddannelseslæge” og uddannelseslægen får
mulighed for at sende den individuelle uddannelsesplan direkte fra RMUK. Se på vores hjemmeside under RMUK.

Inspektorbesøg
Hvis din afdeling får besøg af inspektorerne fra
Sundhedsstyrelsen i 2017, 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. Afdelingen skal være opmærskom
på at aftale med Inspektorerne, at rapporten først
bliver godkendt efter det opfølgende møde.
Der er kommet ny håndbog og vejledning for
inspektorordningen som LVU anbefaler læst
inden afdelingen skal have besøg eller skal være
inspektor. Der er bl.a. ny skala for vurderingen og
beskrivelser at de enkelte vurderingsområder.
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Opslag i journaler – hvad må jeg
I september beskrev Lægeforeningens nyhedsbrev de juridiske aspekter omkring opslag i journaler herunder de muligheder der er særlige i
forhold til uddannelse/kompetence-vurdering.
Reglerne er beskrevet ganske kort og præcist.
LVU har forhørt sig hos Region Midtjylland, og der
er overensstemmelse med de regionale regler.

”Ny læge” se FAYL hjemmeside
Her findes en række nyttige informationer om bl.a.
karriererådgivning, vejledersamtaler, KBU uddannelse mm.
Se www.nylaege.dk

Intromøde for nye UAO'er og
UKYL’er
Torsdag den 12. januar afholder LVU igen en lille
fælles introduktion for de nytiltrådte uddannelsesansvarlige overlæger på AUH.
Den 30 marts afholder vi introduktion til UKYLfunktionen på AUH.
Er der har udskiftninger på vej, så kontakt også
gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

Kursus UAO
Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger,
uddannelsesregion Nord – hold 17/18 afholdes
således:
Modul 1 – den 27. - 28. og 29. september 2017
Modul 2 – den 24. - 25. og 26. januar 2018
Modul 3 – den 31. maj 2018
Kurset er allerede fuldtegnet og det er derfor glædeligt, at 11 UAO’er deltager i kurset. Det viser, at
afdelingerne prioriterer UAO funktionen.
Det er allerede nu muligt at komme på venteliste
til kurset i 2018/19 ved at sende en mail til
Charlotte Fonseca (chkf@rn.dk)
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Vejlederkursus for speciallæger
– der ledige pladser
Kurset januar er fuldtegnet.
Pladser på kurset i maj/juni og nov/dec i Århus se
Tilmelding via rm.Plan2learn.dk
OBS! LVU betaler kun for de næste 6 der tilmelder sig vejlederkurset. Herefter vil det være afdelingen der skal betales kursusudgiften.

FAS og Yngre Læger inviterer til
fælles uddannelseskonference 8.
februar 2017 i Kolding
Er du uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelses-koordinerende yngre læge, eller er du interesseret i god uddannelse, skal du nu sætte kryds
i kalenderen 8. februar 2017. Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger afholder i fællesskab
en uddannelseskonference under overskriften:
Skab god læringskultur i klinikken
Målet med konferencen er at deltagerne får konkrete og anvendelige forslag med hjem til, hvordan et godt læringsmiljø på egen arbejdsplads
kan opnås. Konferencen bliver en kombination af
oplæg og konkret bearbejdning af de input, oplægsholderne giver. Der vil eksplicit blive sat fokus på følgende:
• Hvordan skabes god læringskultur?
• Hvad skaber øget engagement?
• Hvad skaber god læring?
• Hvordan omsætter man læring til praksis?
Konferencen afholdes på Koldingfjord, Kolding
onsdag den 8. februar 2017, kl. 10.00 til 16.30
Tilmelding til konferencen
http://www.tilmeld.dk/uddannelseskonference/arra
ngementet.html
Vær opmærksom på, at pladserne på konference
fordeles efter først til mølle-princippet, så tilmeld dig allerede i dag.
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Kontakt evt. Kirsten Falck kif.yl@dadl.dk /
35448231, hvis du har spørgsmål til uddannelseskonferencen.

AMEE 2017
LVU opfordrer alle til at indsende abstract på uddannelsestiltag og medicinsk pædagogisk forskning. Er der brug for sparring så kontakt os endelige.
Frist for indsendelse af abstract er
06 February 2017: Last date to submit Short
Communications, Posters, Conference Workshops and Fringe abstracts
17 April 2017: Abstract decisions announced
Tilmelding til kongressen
January 2017: Registration opens
19 May 2017: Close of earlybird registration
I 2017 vil der være mulighed for at 4 medlemmer
af LVR kan deltage i AMEE kongressen betalt af
LVU.

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.
Nærmere information følger - herunder om mulighed for indsendelse af abstracts mm. Der åbnes
for tilmelding via Plan2Learn i december.

13th Oresund Symposium
5. og 6. december 2016
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
http://www.yp.dk/uddannelse-and-kurser/andrekurser-og-moder/340-13th-oresund-symposium-6december-2016-cames-herlev-hospital.html

Medicinsk uddannelseskonference
- MUK 2017 i Horsens 7.-9. maj
I regi af Videreuddannelsesregion Nord arrangeres en medicinsk uddannelseskonference om
lægeuddannelsen (MUK 2017) for alle aktører i
den præ- og postgraduate lægeuddannelse.
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