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Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 11 fra Lægelig Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan læse om Årsmøde 2018 samt finde
datoer for kurser og mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en rigtig god sommer
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Læring og Vejledning i Region
Midtjylland - et fælles kompetenceudviklingskoncept
Årsmødet
Årsmødet 2018 blev igen en meget stor succes.
Det store engagement og dermed lysten til at
bidrage til udviklingen af uddannelsen viser, at
alle, der arbejder med den lægelige videreuddannelse på AUH har meget at byde ind med, hvilket
er et godt afsæt for det store arbejde, der venter
med at udvikle og skabe ”uddannelse uden grænser”.
Lægelig Videreuddannelse (LVU) håber, at I tager
ideer og inspiration med hjem fra årsmødet. Efter
sommerferien vil vi følge op med referat fra Årsmødet og ”personlige remindere” i forhold til torsdagens gruppearbejde. Målet med dette er, at vi
håber, at det kan medvirke til, at flere får omsat
alle de spændende tanker og ideer til nye og konkrete tiltag.
Alle oplæg er dog allerede nu tilgængelige på
hjemmesiden.
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/arsmode1/
Derudover vil vi følge op på Årsmødet ved de
kommende LVR møder og i andre fora, hvor uddannelsesfolket mødes på AUH.

Årsmøde 2019
På utallige opfordringer har vi besluttet at flytte
Årsmødet fra juni til september - så reserver gerne den 12.-13. september 2019 i din kalender

Der er udviklet et fælles kompetenceudviklingskoncept for Læring og Vejledning i Region Midtjylland, både på grund-uddannelsesområdet og
efter- og videreuddannelsesområdet på tværs af
hospitaler og psykiatri. Formålet er at styrke den
vejledningen via et gennemskueligt og ensartethed i uddannelsestilbud til vejledere. Konceptet
indbefatter
 En hjemmeside, Find vej i læring og vejledning
i Region Midtjylland. Siden giver overblik over
uddannelses- og kursustilbud både internt i regionen og eksternt fra uddannelsesudbydere
samt værktøjer af relevans for læring og vejledning.
 Et kursustilbud Kursus i Læring og Vejledning til medarbejdere på alle niveauer. Kurset
er et grundlæggende kursus, som giver indsigt
i og redskaber til at håndtere vejledningssituationer i dagligdagen. Obs speciallæger fortsætter med at deltage i vejlederkurset for speciallæger
 En række regionale mono- og tværfaglige kurser relateret til læring og vejledning.
 Etablering af samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der har elever og studerende i uddannelsesforløb i Region Midtjylland.

Tema for 3-timers møder efteråret
2018
I efteråret skal der igen afholdes 3-timersmøder
på alle afdelinger på AUH.
Årets obligatoriske tema er
”uddannelses- og læringsmiljø”

allerede nu.

Med diskussion af og input til hvordan vi i fællesskab kan bidrage til at øge samarbejdet om uddannelsen på tværs af professioner, specialer og
afdelinger?
Hvordan får vi opbygget en fælles kultur omkring
supervision og feedback?
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Hvordan udbreder vi de gode ”praksisser” og
hvordan lærer vi i højere grad af og med hinanden?
Deadline for indsendelse af handleplan bliver 21.
december 2018

Koncern HR-MidtSim er lokalt simulationscenter for AUH
– læs mere hjemmeside
Koncern HR ∙ MidtSim er en uddannelsesinstitution, der uddanner og træner sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i Region
Midtjylland gennem simulation – teknisk (færdighedstræning) og ikke-teknisk (teamtræning)
Har du som UAO eller UKYL brug for at undersøge mulighederne for at komme i gang med at bruge simulation – eller udvikle det afdelingen allerede har i gang så henvend dig til afdelingens kontaktpersoner til MidtSim.
Derudover er I meget velkomne til at henvende
Jer med spørgsmål, der vedrører brug af simulation til AUH´s kontaktperson på MidtSim projektsygeplejerske Magnus Bie
magbie@rm.dk, telefon +45 2499 7806

3-timersrapporten 2017 fra Ålborg
Universitetshospital – det gode lægearbejdsliv og det kvalificerende fællesskab
Vi har modtaget nedenstående tekst og rapport
fra Susanne Nøhr:
”Jeg har hermed den glæde at fremsende rapporten om 3-timersmøderne 2017. Fokusemnet for
3-timersmødet 2017 omhandlede ”Det gode
lægearbejdsliv og det kvalificerende fællesskab”. I 3-timersrapporten 2017 kan du læse
om de væsentlige temaer, erfaringer og nye
idéer, som de yngre læger samt deres kolleger
og ledere på Aalborg Universitetshospital er
kommet med i forhold til det gode lægearbejdsliv.”
Klik her for at læse rapporten om 3timersmøderne 2017.

Årsrapporter 2017 – lægelig videreuddannelse
For første gang udkommer Hospitalsenheden Midt
og Ålborg Universitetshospital med Årsrapporten
for lægelig videreuddannelse (begge vedhæftet)

Evaluering af den lægelige videreuddannelse – hjælp til evaluer.dk
Hjælp til at lave søgninger i Evaluer.dk kan fås
i denne quickguide: Kvikguide til visning af evalueringer. Uddannelsesansvarlige overlæger
kan også se oversigt over uddannelseslæger på afdelingen i evaluer.dk.
Du kan læse mere her: Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse .

Find din PKL
Har du brug for at finde navn og kontaktoplysninger på PKL i dit speciale se
Ansatte PKLér i Uddannelsesregion Nord
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Tilbud om kurser, kongresser
mm.
Vejlederkurser

Tidspunkt; kl. 8.30-16.00 – obs det er muligt at
deltage hele dagen eller kun formiddag eller eftermiddag
Sted; Incuba Science Park, MidtSim
Deltagelse er gratis.

OBS! Alle kurser i 2018 er fuldt booket
Kurser i 2019
Århus -14.+15. marts + 8. april

Tilmelding på
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53659

Århus - 30.+31. oktober og 25. november

Debriefing for uddannede instruktører
Den 6 december 2018 tilbyder MidtSim et heldags
debriefingsmodul for instruktører, der ønsker at
udvikle deres debriefingskompetence.

OBS! tilmelding via rm.plan2learn er ikke mulig
før august

Dagen byder på teoretiske oplæg, refleksion,
hands-on og feedback.

Husk at AUH betaler for 25 pladser – først til mølle. Ved tilmelding skal man angiver hvilken afdeling og hospital man er ansat på. LVU har en aftale med kursusudbyder om at regningen for AUH
deltagere sendes direkte til os

Interesserede simulatorinstruktører kan med fordel deltage i workshoppen: Intro til ny debriefingsmetode

Århus - 14.+15. maj og 11. juni

Simulatorinstruktør workshop
MidtSim tilbyder simulatorinstruktører en uddannelsesdag sammensat af simulationsfaglige workshops. Det er muligt at deltage i en eller to af nedenstående workshops. Hver workshop varer 2 ½
time
1. Simulation og flytning
2. Simulation og tværfaglig teamtræning
på operationsgang (obs kun for simulatorinstruktører)
3. simulation i forbindelse med det prægraduat uddannelse (obs kun for simulatorinstruktører)
4. Det trygge læringsrum, hvor ligger det?
(obs kun for simulatorinstruktører)
5. Intro til ny debriefingsmetode (obs kun for
simulatorinstruktører)
6. Implementering af simulation 7. Scenariedesign (obs kun for simulatorinstruktører)
8. Teknisk simulation hvem, hvorfor og
hvordan
Dato; 27. november

Nyhedsbrev nr. 11 – juli 2018

Kursus UAO 2018-19
Der er 4 deltagere fra AUH på det næste kursus
for uddannelsesansvarlige overlæger. Kurset begynder den 26.-28. september.
Det er muligt at komme på venteliste til kurset
2019/20 – send en mail til Charlotte Fonseca
chkf@rn.dk
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LVR-møder

KBU møde

Medicinske specialer
Den 5. september - kl. 12.30-15.30
(Konference J116-112, indgang J
Universitetstorve)
Lægefaglig direktør Claus Thomsen deltager

Der er KBU-møde den 22. november 2018, for de
afdelinger, der indgår i KBU uddannelse på
AUH/Psyk inkl. afdelinger hvor der i det daglige
kliniske arbejde er et samarbejde om KBUuddannelsen.

Kirurgiske specialer
Den 20. september - kl. 12.30-15.30
(Gæstekantinen, indgang G6, G206)
Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen
deltager

(Konference J116-111, indgang J,
Universitetstorvet)

AMEE 2018 – join online

Tværgående specialer
Den 11. oktober 12.30-15.30
(Gæstekantinen, indgang G6, G206)
Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen
deltager

UKYL-introkursus
Den 13. september - kl. 13.00-16.00 afholder vi
introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
(Mødelokale J617-112, indgang J, J604)
Er der udskiftninger på UKYL posten på vej, så
kontakt også gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

UKYL-netværksmøde
Næste netværksmøde er den 25. oktober
– kl. 13.00-16.00
(Konference J116-112, indgang J,
Universitetstorvet)
Ansvarlig; Trine Silkjær (Tovholder)
Tilmelding til piavso@rm.dk

3-timers mødeleder workshop
Den 11. oktober - kl. 13.00-16.00
Undervisningslokalet J116-135 – Indgang J
- Universitetstorvet)
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Hvis du ikke har mulighed for at deltage i AMEE
2018 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
75 £ og giver adgang via en device. Se nærmere
om denne mulighed på
https://amee.org/conferences/amee-live
Vi har institutionelt medlemskab til AMEE
Login; gitte.eriksen@rm.dk
Password; LVUAUH2018
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Årsmøde DSMU 2018
DSMU aktiviteter efteråret 2018 – se programmer
på http://dsmu.dk
Efterårssymposium “Er du professionel?", der
afholdes tirsdag den 18. september 2018, kl.
15.30-18.00 på CAMES Rigshospitalet.
Deltagelse er gratis for medlemmer af DSMU,
ikke-medlemmer opkræves et gebyr på 300 kr.
Klik her for tilmelding – der kan mailes
til jm@dadl.dk ved problemer med linket.
Masterclass Motivation for uddannelse og læring
- Autonomi, følelser og stress afholdes i forlængelse af DSMU´s årsmøde torsdag den 8. november kl. 18.00 til fredag den 9. november kl. 15.00.
Sted: DGI-Huset i Aarhus
Overnatning: Wakeup Aarhus
Tilmelding: Der åbnes op for tilmelding efter
sommerferien, og der sendes ny mail ud med
tilmeldingslink.
Pris: 2.750 kr.
DSMU afholder årsmøde den torsdag den 8.
november 2018 kl 9.30-17.00 i DGI-Huset i Aarhus. Se venligst vedhæftede program.

point in time. How do learners handle the high
levels stress and emotional impacts in the workplace?
Programmet indeholder desuden
 foredrag om ikke-tekniske færdigheder
på operationsstuen, vurdering af UL
kompetencer og talentudvikling i kirurg. Alle oplægsholdere har i 2018 forsvaret deres Ph.d.
 paneldebat "financieringen af den lægelige efteruddannelse" mød Ole Thomsen, Mads Koch Hansen og Bjarne Rønde Kristensen
 workshops med titlerne “sælg din præsentation”, Tværfaglighed og innovation i Sundhedsvæsnet” og “Kompetenceudvikling af speciallæger”
 postersession med oral præsentation og
mulighed for at vinde pris for bedste poster og oplæg
 DSMU´s generalforsamling og mulighed
for valg til bestyrelsen
Tilmelding til årsmødet kan gøres via dette
link: Klik her for tilmelding. Ved problemer kan der
mailes til jm@dadl.dk.
Pris for deltagelse i årsmøde er 500 kr. for medlemmer og 800 kr. for ikke medlemmer.
Husk det koster kun kr. 400, at blive medlem af
DSMU – se link

Keynotespeaker er Debbie Jaarsma; a professor
of Research and Innovation in Medical Education at
the University of Groningen, Holland. Her research
focus is on professionalism, learning in the workplace and lifelong learning
in medical education including curriculum development. Debbie´s research spans from how medical students struggle
with learning in clinical environments to the development of active and lifelong learning in medical
education. In particular her research in selfregulated learning – how students develop from
novice learners to advanced, autonomous learners is an important aspect in the discussion of
how medical education should develop from this
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