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Kære alle
Lægelig Videreuddannelse vil gerne starte dette Nyhedsbrev med at takke Jer alle
for en meget stor indsats og et rigtigt godt uddannelsessamarbejde i 2019.
I dette Nyhedsbrev kan du blandt andet læse om året der gik, nye aktiviteter, gode
uddannelsestilbud og til sidst en opdateret kalender for 2020.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Gitte, Marianne & Pia

Vindere af juleknas for rettidig
indsendelse af aktivitetsdata
er uddannelsesteam for:




Plastik- og Brystkirurgi
Led- og Bindevævssygdomme
Genetik

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

På AUH har 2019 været det år, hvor vi endelig fik
flyttet alle afdelinger og blev samlet på samme
matrikel – en glædelig begivenhed, som vi ser
frem til, at uddannelsen på tværs af AUH også får
gavn af. I 2019 blev det desværre igen økonomi,
og de store problemer med at opretholde behandlingskapaciteten indenfor for det operative
område, der kom til at fylde hverdagen på AUH.
Indenfor den lægelige videreuddannelse, har især
etablering af de nye fælles vagtstrukturer på det
medicinske område, opbygning og udbygning af
samarbejdet i og omkring hele Akutafdelingen –
Plan 1, 2 og 3 - om patientbehandlingen og dermed også uddannelsen været en stor opgave for
de involverede afdelingers uddannelsesteams.
De geografiske afstande på AUH er et faktum,
som betyder, at nogle afdelinger er særligt udfordret ved, at det kliniske arbejde er spredt på
flere steder, hvilket især i vagterne gør det svært
at sikre den rette supervision og dermed udnytte
uddannelsesmulighederne 24/7. Det er derfor
forsat væsentligt at få set på arbejdsgange, konferencer og samarbejdsformer for om muligt at
veksle transporttid til uddannelses- og patientbehandlingstid.
I 2019 har vi haft i alt 9 inspektorbesøg og vores
inspektorer er bestemt imponerede over de nye
rammer og muligheder for uddannelsen på AUH.
Der er dog ved flere besøg rejst en bekymring for
om sammenhængen mellem arbejds- og uddannelsesplanlægning er "god nok", bl.a. om der er
"tilstrækkelig" tilstedeværelse i dagstid til at sikre
læring i fx de ambulante patientforløb og i de
operative færdigheder. Uddannelseslægernes
feedback via evaluer.dk i 2019 på området arbejdstilrettelæggelse understøtter denne bekymring. På Årsmødet 2019 var der også fra de 2
lægefaglig direktører en erkendelse af, at vagthyppigheden for uddannelseslægerne på nogle
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afdelinger er for høj, og at der bestemt er brug
for at arbejde målrettet med at sikre rammer og
muligheden for supervision, til gavn for både
patientbehandling og læringsmiljøet.
I 2019 kom, der på landsplan en yderligere udvidelse af antallet af hoveduddannelsesforløb i
almen medicin med 50 ekstra forløb i 2020 og
2021, hvilket sammen med tidligere udvidelser i
HU forløbene betyder, at vi øger antallet af HU
årsværk fra 21 til ca. 40 på AUH. For de involverede afdelinger er det en stor ekstra uddannelsesopgave og derfor har HL besluttet, at lønudgifterne dækkes af centrale midler. LVU vil sammen
med afdelingerne og PKL i almen medicin i starten af 2020 arbejde kreativt videre at sikre bedst
mulig kvalitet i uddannelsesforløbene.
I 2019 fik AUH nedsat et "Strategisk Råd for Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling" og
hvor der er repræsentation af Lægelig Videreuddannelse. Rådet, der ledes af Claus Thomsen og
Inge Pia Christensen indledte arbejdet i september måned. Rådets medlemmer besøger i januar
10 afdelingsledelser, hvor der ved et uformelt
”kaffemøde” drøftes ideer til, hvordan vi kan
styrke arbejdet med løsningen af uddannelsesopgaven på AUH. Vi ser frem til, at vores fælles ”uddannelsesben” bliver strakt ud og rettet godt til –
så vi i fremtiden i langt højere grad kommer til at
arbejde efter de samme mål på tværs af professioner også indenfor uddannelsesområdet.
Når vi ser tilbage på 2019 og på den kvalitet i
uddannelsen, som I som uddannelsesteams
sammen med afdelingerne er lykkedes med at
levere på trods af alle de udfordringer, der har
været på AUH, så er vi meget stolte. Vi er samtidig imponerede over, at I fortsætter med at
kæmpe for og holde fast ved, at det er nødvendigt, at AUH fortsat prioriterer "uddannelsesbenet".
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Psykologisk sikkerhed og den
lægelige videreuddannelse på
AUH – indsatsområde 2019/2020
Psykologisk sikkerhed er et centralt tema i arbejdsmiljøindsatsen på AUH. Et team, der har en
høj grad af ”psykologisk sikkerhed” er mere tilbøjelige til








at søge feedback; klar til at lære, gøre sig
sårbar og modtage negativ kritik
at søge hjælp; går til andre teammedlemmer
for hjælp eller deler informationer
at sige sin mening; diskuterer fejl og uventede resultater – det er omkostningerne værd
at sige sin mening!
innovation; nye ideer kan bringes frem også
ved uenighed - der er risikovillighed og der
eksperimenteres
at bryde grænser; koordinerer, støtter og
hjælper på tværs af grupper, kan levere dårlige beskeder og tør tage risikoen ved at bryde
grænser

Der er tæt sammenhæng mellem psykologisk
sikkerhed og læringsmiljøet. Vi vurderede derfor
graden af "psykologisk sikkerhed" ud fra vores
360˚’s feedback data fra 2018. Der er, selvom
tendensen er faldende, fortsat 39 % af uddannelseslægerne, der svarer, at de ”giver feedback" –
”af og til eller sjældnere". Tilsvarende er det hver
4. uddannelseslæge i de kirurgiske specialer, der
vurderer, at de "af og til eller sjældnere" – ”beder
om hjælp ved for store belastninger", hvilket er
meget bekymrende.
Vi har med hjælp af Lone Kaiser og Katrine Krogsgaard-Jensen fra Arbejdsmiljøteamet, Kvalitet og
HR udvikling på AUH arbejdet med emnet i UKYL
workshoppen på Årsmødet 2019. Workshoppen
var desuden en kickstart til årets 3-timers møder
med samme emne og vi glæder os meget til at
læse alle jeres gode initiativer i det nye år.
Vi vil i 2020 følge udviklingen af den psykologiske
sikkerhed på tværs af AUH ud fra 360˚'s feedback
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data, UAO’ernes vurdering på området via aktivitetsdata 2019, og gennem dialogen med alle afdelinger på statusmøderne i 2020, hvor vi vil tage
afsæt i de aftalte indsatsområder fra 3-timers
møderne.

Bed-side supervision ved akutte
medicinske patienter
Vi startede Bed-side supervision på Plan 3 i Akutafdelingen for godt et år siden. Princippet går ud
på, at uddannelseslægen vurderer patienten,
overvejer plan og konferere med superviserende
læge inde hos patienten. Herefter aftales det
indbyrdes, hvem der følger op på de iværksatte
undersøgelser. I praksis betyder konceptet også
en afskaffelse af "gennemgangen" som i stedet
bliver til "en justering af den oprindelige plan".
Bed-side supervision er derfor helt i tråd med
principperne i Akutkonceptet.
Bed-side supervision er for mange en anderledes
måde at arbejde på og kræver derfor et større
kulturarbejde, som også udfordres af stor travlhed, højt flow og mange aktører. Der har siden
juli 2019 været en funktionsansvarlig overlæge på
Plan 3, Jette Møller Ahrensberg, og denne kontinuitet har gjort at arbejdet med implementering
af Bed-side supervision for alvor er begyndt at
flytte sig. Der er stor opbakning til konceptet fra
Hospitalsledelsen og de involverede afdelingsledelser – så vi fortsætter ufortrødent arbejdet
med den videre implementering i 2020.
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Vi indfører f.eks. at KBU-læger ikke længere har
"følge-vagter", men i stedet har "med-vagter"
dvs. er med ved én patient og derefter selv ser 2
patienter med Bed-side supervision + kompetencekort 1; "At modtage den akutte patient".

Invers feedback
Uddannelsesteamet i Akutafdelingen i Horsens
har siden 2017 arbejdet med "Invers Feedback"
et koncept, hvor uddannelseslæger giver feedback til de kliniske vejledere på deres supervisionsevner. Uddannelsesteamet præsenterede
deres erfaringer på Årsmødet 2019. Konceptet er
blevet modificeret efter de første erfaringer. De
erfaringer man har gjort sig er






at blive bedre til at forberede mellemvagter
og bagvagter på at modtage feedback
at sikre, at der gives feedback på supervisionsevner og ikke den medicinske ekspert
at klæde uddannelseslæger på til kommunikationen med en mere erfaren kollega
at sikre "don´t shoot the messenger"
at gå fra 3 ting, der skal arbejdes med og en
ting man skulle fastholde som supervisor til 3
ting man skal fortsætte med og en ting, der
med fordel kan forbedres.

På efterårets LVR møder for de medicinske og
tværgående afdelinger, fortalte UKYL Bo Løfgren,
Hjertesygdomme og UKYL Mette Bohl Larsen,
Diabetes- og Hormonsygdomme, UKYL Line
Steenberg og UAO Benedicte Ulhøi, Patologi, om
de var blevet inspireret til at gå i gang med invers
feedback. På Hjertesygdomme samt Diabetes- og
Hormonsygdomme var der ikke umiddelbare
tanker om at afprøve konceptet. Nogle af overvejelserne gik på om den tidsmæssige investering
kan betale sig, og om det er måden man flytter
på vejledernes supervisionsevner på! På Patologi
var "Invers feedback" også et tiltag på 3-timers
mødet, og her arbejdes der videre med en version, hvor der skal gives feedback i forbindelse
med skift mellem de forskellige søjler. Vi ser frem
til at høre mere om andre afdelingers erfaringer
med at afprøve "feedback opad" i 2020.
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Morgenkonference
Årsmødet indeholdt også workshoppen ”Morgenkonferencen – hvad sker der, der?” med udgangspunkt i Jane Ege Møllers projekt om afdækning af, hvilke former for læring, der er på morgenkonferencerne – både den formelle læring og
den uformelle.
Workshoppen inspirerede blandt andet UAO
Hanne Rose, Kræftafdelingen til at reflektere
over, hvordan de udnyttede morgenkonferencerne, og som følge heraf er Jane inviteret til at
komme med input til afdelingen. UKYL Anne Christine, Blodbank og Immunologi, der skal retur til
Odense vil tage flere gode ideer med hjem fra
workshoppen. På Arbejdsmedicin vil UKYL Mette
Lausten bruge "take-home" fra Årsmødet i arbejdet med de tiltag fra 3 timers mødet, der handler
om udviklingen af læringen ved morgenkonferencen.

Uddannelse og nye vagtstukturer
Vi er som UKO'er fortsat involveret i opbygningen
af vagtstrukturerne på det samlede AUH og sidder med i gruppen, der bl.a. løbende evaluerer
”medicinsk fællesvagt i Akutafdelingen.
Vagtstrukturen på det medicinske område i Sydsporet har i 2019 været vurderet ud fra arbejdstidsopgørelser. Konklusionen blev, at det er nødvendigt med 3 vagtfællesskaber i aften/natte vagt
som fortsat skal samarbejde og hjælpe hinanden
på tværs når der er travlt. Aftalen er faldet på
plads med;




Nyresygdomme vil fortsat varetage vagten
for Infektionssygdomme.
Blodsygdomme vil fortsat varetage vagten for
Lever-, Mave-, Tarmsygdomme.
Kræftafdelingen overtager vagtopgaven om
natten for Hud- og Kønssygdomme og Led- og
Bindvævssygdomme fra Nyresygdomme.
Kræftafdelingen overtager ligeledes aftenvagten for Led- og Bindvævssygdomme.
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Det vil dog fortsat være væsentligt at følge, om
det er de rette kompetencer, der er til stede
24/7, og om der er et trygt arbejdsmiljø med den
nødvendige og tilstrækkelige supervision.
Vagtstrukturen på hele det kirurgiske område har
på grund af det store indtag af akutte kirurgiske
patienter en stor snit- og samarbejdsfladen til
Akutafdelingen. I 2020 vil der ud fra et uddannelsesmæssigt perspektiv blive sat yderligere fokus
på, hvordan vi sikre både uddannelsen og læsningen af de akutte kirurgiske opgaver på tværs af
AUH. Et arbejde som LVU ser frem til at deltage i
sammen med involverede afdelingerne og Uteams.

2019 – igen et år med priser for
god uddannelse og uddannelsesforskning
2019 har været et gentagelsesår fra 2018 på den
gode måde. Uddannelsesforskning og stort fokus
på uddannelse er blevet belønnet.


Sundhedsstyrelsens uddannelsespris 2019 gik
til Led- og Bindevævssygdomme. Afdelingen
havde "Fuldt hus” dvs. 16 stk. 4-taller ved inspektorbesøget 17. april 2019.

Fælles uddannelsesmøde om
den operative uddannelse på
tværs af AUH – en succes
På LVR mødet for UAO’er og UKYL’er fra de kirurgiske afdelinger i november 2019 deltog Claus
Thomsen samt alle de ledende overlæger fra de
skærende specialer og de anæstesiologiske afdelinger. Et imponerende fremmøde, der kombineret med alle de konstruktive forslag, der dukkede
op i løbet af de 2 timers gruppediskussioner og
fremlæggelser vidner om, at interessen og lysten
til at sikre fremtidens kirurgiske uddannelse på
AUH bestemt er høj. LVU ser frem til i 2020 sammen med HL og afdelingerne, at følge op på forslag om;





at kunne booke specifikke uddannelsesindgreb
at etablere uddannelseslinjer
at øge brugen af deleoperationer
at sikre ”dagens etter”

Ved Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
(DSMU) Årsmøde den 14. november 2019 blev
AUH præmieret.


DSMU posterpris 2019 gik til Gitte Eriksen og
Bente Malling for præsentation af projektet
"en analyse af kommentarer fra uddannelsesansvarlige overlægers (UAO'ers) 360˚'s
feedbackprocesser". Pia Soelberg fra LVU har
endvidere æren for det meget vellykkede grafiske udtryk.

AUH fik yderligere en fjer i hatten da Gitte Eriksen
blev valgt som ny formand for DSMU.

og sidst, men ikke mindst at øge kvaliteten af den
daglige kommunikation mellem kirurger og anæstesien, bl.a. ved at blive bedre til at lytte til hinanden.
På mødet var der enighed om, at det kun i fællesskab er muligt at få vendt den negative spiral.
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LVR og
Lægelig Videreuddannelse
I 2019 er vi efter Jeres ønske fortsat med at afholde LVR-møderne i "stammer" – dvs. overvejende kirurgiske, medicinske og tværgående specialer. En model vi har valgt at følge ved LVRmøder i 2020.
Hospitalsledelsen bakker 100 % op om, at vi fastholder Årsmødet som et temadøgn – dvs. at mødet afvikles som internat.

tak til UKYL’erne Camilla Molich Hoff og Vinnie
Greve for at stille op som undervisere.
AUH var repræsenteret med de 2 UKO’er, 2
UAO’er og 3 UKYL’er på AMEE 2019 i Basel. Marianne Kleis Møller var medforfatter på poster
om KBU-lægernes vurdering af udbytte af vejledersamtaler (præsenteret af Anita Sørensen, UKO
Regionshospitalet Randers).

Udvikling af 360's feedback til
uddannelseslæger i 2020

Årsmødet, der også fortsat obligatorisk for alle
UAO’er og UKYL’er flytter vi tilbage til juni måned
med det mål at øge antallet af deltagere og af
hensyn til de øvrige uddannelsesaktiviteter.

LVU har efter ønske fra flere afdelinger valgt at
afprøve en ny skabelon for 360°'s feedback spørgerammen, hvor der efter hver overordnet kompetence fx "Feedback" - "Prioritering" indsættes
et kommentarfelt. Det vil fortsat være muligt at
komme med input som svar på spørgsmålene
"denne læge skal blive ved med…", "begynde
på…". LVU og People Partner vil sammen med
Lever, Mave og Tarmsygdomme, Diabetes og
Hormonsygdomme og "de anæstesiologiske"
afdelinger følge op på, hvordan kommentarfelterne anvendes af respondenter og i feedbacksamtalerne.

Det opdaterede Årshjul og kalender for 2020 ses
på LVU’s hjemmeside.

Vi forventer ligeledes at skulle afprøve en nyudviklet spørgeramme til brug 360°'s feedback til
de ældste hoveduddannelseslæger i løbet af foråret 2020. Spørgerammen får et større fokus på
de relationelle og ledelsesmæssige kompetencer.
Målet er, at den feedback, der gives, i højere grad
skal kunne bidrage til at styrke HU-lægens udvikling frem mod rollen som speciallæge.

LVU vil også i 2020 holde månedlige møder med
de to lægefaglige direktører sammen med Kvalitetschefen.

Faculty development - uddannelses af uddannere på AUH
I 2019 har vi kun haft 1 deltagere på UAO kurset,
28 speciallæger på vejlederkursus for speciallæger og der er certificeret 8 nye 360°'s feedback
facilitatorer.
Der afholdt 2 ”UKYL introkursus” med i alt 20
deltagere. LVU vil gerne sige tak til afdelingerne
for at prioritere dette tilbud og ligeledes en stor
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Lederudviklingsforløb til UKYL'er
og DYNAMU'er i Nord
I foråret 2020 lancerer Videreuddannelsesregion
Nord et ledelsesudviklingsforløb for UKYL'er og
DYNAMU'er. Der er tale om et pilotprojekt/kursus, hvor der er plads til 20 deltagere og
derfor vil der ved stor interesse blive sikret en
ligelig fordeling mellem specialer og sektorer/enheder. Forløbet bliver på 2+1 dag i maj/juni
2020. Kurset er gratis, men deltagerne skal selv
sørge for at søge fri med løn. Yderligere oplysninger forventes primo 2020, hvorefter der vil være
mulighed for tilmelding.

UKYL netværket
Vi er stolte over, at UKYL netværket igennem
2019 har forsat det gode arbejde, og ser frem til i
2020 at forsætte samarbejde med Styregruppen
bestående af
 Camilla Molich Hoff, Nuklearmedicin & PET
(tovholder)
 Anna Christine Nilsson, Blodbank og Immunologi - Tværgående specialer (afløses 1.1.2020
af Johanne Hjort, samme afdeling)
 Christian Melchior Olesen, OP/Int. Syd - Kirurgiske specialer
 Ole Græsvig Sandahl, Lungesygdomme - Medicinske specialer
 Janne Fassov, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme - Medicinske specialer

I 2019 har UKYL netværket afviklet 2 spændende
møder med emnerne ”The (Forgotten) Art of
Receiving Feedback” i maj måned med oplæg af
cand.mag i dansk og filosofi Janne Ege Møller og
ledende lektor Bente Malling fra CESU, og senest
et "in house" møde med temaet "Sammen bliver
vi stærkere; hvordan kan vi lære af hinanden og
udnytte vores ressourcer og erfaringer bedst muligt"

Kom i gang med simulation –
husk mulighed for hjælp fra
MidtSim
Har du som UAO eller UKYL, brug for at undersøge mulighederne for at komme i gang med at
bruge in situ simulation – eller udvikle det afdelingen allerede har i gang, så henvend dig til afdelingens kontaktpersoner til MidtSim. I er også
meget velkomne til at henvende Jer til AUH´s
kontaktperson på MidtSim projektsygeplejerske
Magnus Bie magbie@rm.dk, telefon +45 2499
7806.
Se mere på hjemmesiden Lokalt simulationscenter for AUH

Det betyder, at Styregruppen i det forløbne år har
sagt farvel til Trine Silkjær som tovholder. Desuden er Thomas Dissing og Susanne Scheppan
blevet overlæger og stoppet i Styregruppen.
Stor tak til alle for Jeres indsats i og omkring UKYL
netværket.
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Deltager du i MUK 2020?

MUK 2020 – ”Call for abstract”
Er du involveret i forskning eller kvalitetsudvikling
af lægelig uddannelse? Så vil vi gerne opfordre til,
at du sender et abstract ind til én af de to MUK
sessioner til præsentation af forsknings- og udviklingsprojekter:
”PechaKucha” eller ”Fringe” – der begge er planlagt som eftermiddags-sessioner mandag den 8.
juni 2020.

Husk at søge om støtte – frist 7. februar
Lægelig Videreuddannelse har besluttet at AUH
betaler for 10 deltagere til MUK 2020 (dvs. kongresgebyr uden overnatning, transport eller lønrefusion til afdelingen) i stedet for deltagelse i
AMEE 2020.
Det er en forudsætning, at man er ansat som
UAO eller UKYL på AUH når kongressen afvikles i
juni 2020.
Kriterier og prioritering for udvælgelse af de 10
deltagere, der får dækket kongresgebyr er







Indsendt og optaget abstract til MUK 2020
Aktiv deltagelse i MUK 2020 fx som oplægsholdere eller moderator/faciltator på sessioner
En motiveret ansøgning til LVU, der begrunder deltagelsen med en særlig indsats indenfor den lægelige videreuddannelse
En spredning af deltagerne mellem afdelinger/specialer

Rekvirér informationsmateriale om indsendelse
af abstracts og sessionerne på konferencen ved
Anja Krusell (anjkru@rm.dk) med emnefelt: "Abstract MUK".
Deadline for indsendelse af abstract er mandag
den 6. januar 2020.
Svar kan forventes primo februar.
OBS! MUK har vist sig at være et tilløbsstykke, og
konferencen er allerede udsolgt med venteliste. Styregruppen har dog sikret få ekstra pladser,
som indtil videre vil være reserveret personer,
der får optaget et abstract.
Det betyder, at presenter/én person vil få mulighed for at tilkøbe deltagelse til hele konferencen,
såfremt de ønsker det.

Frist for ansøgning til LVU om dækning af kongresgebyr til MUK 2020 er 7. februar 2020 – ansøgere får svar umiddelbart herefter
Ansøgning sendes pr. mail til sekretær Pia Soelberg (piavso@rm.dk)
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At levere uddannelse med høj
kvalitet – en vigtig opgave i 2020
På alle afdelinger har I som uddannelses-teams,
sammen med afdelingsledelserne, igen i 2019 på
imponerende vis arbejdet dybt professionelt og
vedholdende med at løse uddannelsesopgaven
indenfor de givne rammer og muligheder.
Vi kan ud fra evaluer.dk data for 2019 se, at uddannelseslægerne forsat er meget tilfredse med
deres uddannelse på AUH. Det er glædeligt, at
vores KBU-læger i stigende grad udtrykker stor
tilfredshed med deres uddannelse. Desværre
viser introduktionslægernes feedback, at der
forsat er en tendens til, at de oplever et faldende
udbytte af deres uddannelse, hvilket bestemt er
bekymrende.

han stillede til os ved åbningen af Årsmødet
2019; ”Kan vi tænke Jeres kompetencer ind
fremadrettet – hvordan kan Jeres uddannelsesfaglighed komme i spil?” når uddannelsen i 2020
får en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed.
Til sidst skal lyde en stor tak for et rigtig godt
samarbejde med hele hospitalsledelsen, alle i
hospitalsstaben og alle afdelinger i 2019.

I ønskes alle en glædelig jul
og et godt nytår
Gitte, Marianne og Pia

Lægelig Videreuddannelse vil i 2020 fortsætte
med at anvende kvantitative og kvalitative data
dvs. ”Kvalitetsmonitoreringsmodellen for god
uddannelse” som afsæt for, at vi sammen med
hospitalsledelsen og afdelingerne kan målrette og
prioritere de indsatser, der er nødvendige for at
forbedre og optimere uddannelsen på AUH.
Uddannelse er fortsat en brændende ambition og
arbejdet med også at gøre AUH til et ”Veldrevet
uddannelseshospital” er en vigtig del af kerneopgaven. Vi ser derfor frem til, at Hospitalsledelsen i
2020 - som udtrykt af de 2 lægefaglige direktører
på Årsmødet i september – sætter et særligt fokus på løsningen af uddannelsesopgaven bl.a. på
deres dialogmøder med alle afdelinger og gennem de indsatser, der aftales og igangsættes via
”Strategisk Råd for Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling”.
Lægelig Videreuddannelse vil fortsætte arbejdet
med at styrke fællesskabet om løsningen af uddannelsesopgaven på AUH. Vi håber, at I som
AUH’s toptrænede ”uddannelseshold” vil være
med, og at I vil være klar til at give Claus Thomsen en række konstruktive svar på det spørgsmål
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Aktivitetsdata
- lægelig videreuddannelse 2019
Hvis I ikke allerede har indsendt data, så skynd Jer
– I kan lige nå det inden 7. januar 2019.

Husk at indsende handleplaner
3-timers møder 2019

UKYL – netværksmøde
Tidspunkt; 13. maj kl. 13.00-16.00
Reserver dagen allerede nu og bliv klogere på, hvordan en UAO og en UKYL kan spille hinanden endnu
bedre!
Ansvarlig; Janne Fassov
Tilmelding via outlook/mail til piavso@rm.dk

Vi ser frem til at modtage Jeres handleplaner – send
dem til Pia Soelberg – snarest muligt (piavso@rm.dk)

LVR møder

Et godt tilbud til dig som er
360°'s feedback facilitator
- få supervision på en feedback samtale

Tværgående specialer
26. marts 2020 – kl. 12.30-15.30

Tilbuddet er til feedback facilitatorer, der kan svare
”ja” på mindst et af følgende punkter:
 Det er mere end 1 år siden du blev uddannet som
360°`s feedback facilitator
 Du har afholdt minimum 3-5 feedbacksamtaler
 Du har en kommende samtale, som du vurderer,
vil være særlig udfordrende
Supervisionen indebærer
 Din feedback samtale overværes af konsulent –
som er ”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
Det praktiske
 Du kontakter Christina Hjøllund via mail
ch@peoplepartner.dk
eller tlf.: 5054 4195
 Du skal afsætte 2 timer

UKYL – introkursus
Den 10. marts kl. 13.00-16.00 afholder vi introduktion
til UKYL-funktionen på AUH.
NY UKYL på vej, så kontakt også gerne Pia Soelberg
(piavso@rm.dk)
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Medicinske specialer
19. marts 2020 – kl. 12.30-15.30

Kirurgiske specialer
12. marts 2020 – kl. 12.30-15.30
Tilmelding via outlook/ mail til piavso@rm.dk

Kick-off 3-timersmøder 2020
Tidspunkt; onsdag den 30. september fra kl. 13.3015.30

Kursus UAO 2020-2021
En ledig plads på UAO kurset uddannelsesregion Nord
Tidspunkt;
Modul 1; 23.-25. september 2020
Modul 2; 27.-29. januar 2021
Modul 3; 13. maj 2021
Sted; Rebild Comwell
Tilmelding via rn.Plan2learn
OBS! det er muligt at logge ind som ansat udenfor
region Nordjylland – følg vejledning
Det er muligt at komme på ventelisten til kurset
2020/21 via mail til Charlotte Fonseca chkf@rn.dk
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Temadøgn Lægelig
Videreuddannelse 2020
Den 18.-19. juni 2020 afholder vi vores Årsmøde på
Sabro Kro og Hotel.
Det er efter aftal med HL fortsat være obligatorisk for
alle UAO'er og UKYL'er at deltage i hele mødet.

AMEE 2020
– Glasgow 6.-9. september Inspire …. and be
inspired!
I 2020 har LVU besluttet at flytte midler fra deltagelse i
AMEE til deltagelse i MUK 2020 – se andet sted.

I 2020 vil Årsmødet starter for ALLE torsdag kl. 10.00

Vi vil dog stadig opfordre Jer til at deltage i AMEE
kongressen.

Vi fastholder vanen tror en UKYL workshop torsdag fra
kl. 10.00-12.00. Derudover vil der som noget NYT - og
efter ønske fra mange af Jer - blive afholdt en UAO
workshop på samme tidspunkt.

LVU opfordrer alle UAO'er og UKYL'er til at indsende
abstract om uddannelsestiltag og medicinsk pædagogisk forskning.
Frist for indsendelse af abstract er 6. februar 2020

I 2020 vil lægefaglig direktør Claus Thomsen og sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen deltage i en
del af mødet.

Simulatorinstruktøruddannelse
forår 2020
MidtSim har et tilbud om simulatorinstruktøruddannelsen til alle sundhedsprofessionelle, der ønsker at
kunne facilitere simulationsbaseret træning og læring i
egen praksis med henblik på at initiere og understøtte
individuel læring for kollegaer samt den organisatoriske læring i afdelingen og på hospitalet.

Er der brug for sparring så kontakt os endelige – OBS!
gerne i god tid inden deadline!
Nogle af de overordnede temaer på AMEE 2020 er;
"A paradigm shift in medical education – where are we
going?" - "The changing role of the theacher – how far
have we come?" – What can we learn from failure?" –
"Empathy" – "Serious Games – including Escape
Rooms" se flere oplysninger om konferencen her:
https://amee.org/conferences/amee-2020

Næste uddannelsesforløb;
11.-13. maj 2020
Frist for tilmelding;
27. februar 2020 – via rm.plan2learn.dk
Pris; OBS! det er gratis for ansatte på AUH at deltage

DSMU Årsmøde & Masterclass
20 års Jubilæumsmøde i 2020
Årsmøde
Tidspunkt; 20. november 10.00.17.00
Sted; København

Obs 25. May 2020: Close of early bird registration

Masterclass
Tidspunkt; 20. november kl. 18 til 21. november kl
15.30
Program følger se http://dsmu.dk/
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