Nyhedsbrev nr. 16 - december 2020 / Lægelig Videreuddannelse

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 2020.
I har som uddannelsesteam formået at levere uddannelse med en høj kvalitet
selvom vilkårene for uddannelsen på AUH bestemt har været udfordrende. Vi er
derfor sammen med Hospitalsledelsen meget imponerede over det, I har været i
stand til at få til at lykkes – godt gået!
I dette Nyhedsbrev kan du blandt andet læse om ”året der gik” i et meget anderledes år, nye aktiviteter, gode uddannelsestilbud og til sidst en opdateret kalender
for 2021.
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:




Diabetes- og Hormonsygdomme
Kræftafdelingen
Røntgen og Skanning afsnit 1-3

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

På AUH har 2020 været som i resten af samfundet været et år, der er gået fuldstændig anderledes end det,
vi kunne forudse ved årsskiftet 2019/2020. I har som klinikere skullet arbejde hårdere og med større fleksibilitet. Opgaven som uddannelsesteam med at varetage uddannelsen af jeres kollegaer har krævet en ekstra indsats af jer for at sikre, at de enkelte uddannelseslæger opnåede deres kompetencer. Det har krævet
en stor opmærksomhed fra jeres side og et godt samarbejde med arbejdsplanlæggerne. Vi ved også, at I en
tid endnu vil få ekstra udfordringer idet aflyst elektiv aktivitet, øget vagthyppighed og andre arbejdsopgaver
kommer til at give benspænd for arbejdet med at sikre, at alle uddannelseslæger opnår kompetencerne på
AUH.
For Lægelig Videreuddannelse har året også krævet en høj grad af "omstillingsparathed".
Vores LVR møder er desværre blevet aflyst både forår og efterår. Forsamlingsforbuddet betød, at vi i september reducerede ”Kick-off” til kun at være for UAO'erne. Flytning af Årsmødet samt nødvendigheden af
skulle reducere i antallet af deltagere gik igen ud over vores UKYL'er. Det har alle været svære, men nødvendige beslutninger.
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COVID-19 og kompetenceudvikling af medarbejdere på AUH
COVID-19 har fyldt i alle afdelinger i 2020. LVU har været dybt involveret i kompetenceudvikling af det personale, der skal deltage i pleje og behandling af COVID-19 patienter. Ligeledes har der været en stor opgave
med at rådgive omkring den lægelige bemanding af de forskellige faser af beredskabet i Infektionssygdomme og Akutafdelingen. Kompetenceudviklingen af personalet er essentiel for at kunne agere sikkert
med anvendelse af værnemidler og dermed nedsætte risikoen for smitte både for patienter og personale.
Der har været behov for faglig vidensdeling leveret fra Infektionssygdomme og flere andre afdelinger,
"hands on" på "skill-stations" og ikke mindst tværfaglig in situ simulations træning kombineret med besøg i
den afdeling, som man skal have funktion i. Alle elementer har bidraget til at øge den psykologiske sikkerhed som også blev dokumenteret i evalueringsrapport fra foråret. Vi må desværre konstatere, at lægegruppen har været svære at få mobiliseret til at deltage i kompetenceudviklingen. Vi må erkende at vi skulle
have været bedre til at få Jer som uddannelsesteams mere med på banen – det tager vi med ind i 2021!.

"Kick off" for UAO'er
Vi afholdt den 18. september en uddannelsestemadag. Susanne Axelsen, UAO, Kvindesygdomme og Fødsler
lagde for med oplægget ”Hvad kan man bruge et Årshjul til som U-team? Susanne gav inspiration til gruppediskussionen, der havde fokus på, hvordan man som U-team får skabt overblik over opgaver og udviklingstiltag. Alle udarbejdede herefter et Årshjul for eget U-team og fik ”kollega-sparring” herefter. Stor tak
til Susanne for inspirerende oplæg og styring af processen.
Karina Bækby Damsgaard cand. psych, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling havde en workshop
med titlen; ”Defusion & Debriefing” – hvordan bruger vi redskaberne til at forbedre læringsmiljøet i afdelingerne?
Karina har mange erfaringer i relation til psykologisk beredskab, både fra militæret i Region Midtjylland og
senest i forbindelse med det særlige beredskab i forbindelse med COVID-19. Karina redegjorde for de forskellige begreber psykologisk førstehjælp – defusion – debrifing. Efterfølgende blev det diskuteret hvilken
rolle UAO'erne har i de to første områder. Karina har været med til udarbejde actioncards for psykoloisk
førstehjælp og defusing som findes på Intra (og LVU's hjemmeside).
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COVID-19 var ligeledes med på dagen i form to Sessioner om simulation;
Joachim Juelsgaard, reservelæge AUH holdt oplæg omkring simulationstræning i COVID-19 Klynger på AUH
– hvordan og hvad er lært? Joachim kom i sit oplæg ind på, hvordan COVID gav anledning til at gå fra at
have fokus på ABCD-træning til "full-scale" simulation (sikker brug af værnemidler, behandlingsalgoritmer, in
situ) i COVID-Klyngerne og i et tværprofessionel team.
Kristian Krogh, hoveduddannelseslæge Ph.d. holdt oplæg "Getting better together" – simulationstræning
down under"og delte erfaringer og læring fra 15 mdr ophold på Gold Coast University Hospital i Australien.
Kristian fortalte at på Gold Coast University Hospital anvendes simulation systematisk til organisatorisk kvalitetsudvikling med det mål at forbedre "service" = patientbehandling og pleje. Det, der identificeres som
læringsmål ved organisatorisk simulation transformeres til læringsmål i de enkelte "subunits". Sloganet er
"getting better together – 1% at the time"

Årsmøde for UAO'er den 29. og 30. oktober og UKYL-temadag
Takket været en hurtig og effektiv indsats fra Pia lykkedes det med på 1 1/2 døgn at flytte Årsmødet fra
Scandic Bygholm Park til AUH med et lidt justeret program. Det var blev til to inspirerende dage som vi bestemt er stolte over at vi lykkedes med at få afviklet under trygge rammer.
Alle afdelinger var repræsenteret til Årsmødet enten i form af UAO eller erfaren UKYL. På dag 1 var der fokus på fejlbarlighed og psykologisk sikkerhed, hvor Mille Mortensen, cand. mag i Psykologi, Forsker og Ledelses- og organisationskonsulent ved Københavns Universitet gav et inspirerende indlæg og kom omkring
mange emner som krænkende handlinger, sexisme og "flukturerende mobning". Tak fordi I bød ind med
jeres erfaringer – I var som Mille sagde i sin feedback til os "Super modige og sjældent har jeg været i så ærlig dialog om et svært emne for læger"
UKYL-gruppen arbejdede med ufejlbarlighed kulturen. Workshoppen med titlen How risking your face can
save your ass (and the patient) v/ Martin Vesterby, MD, Ph.D Telemedicin og innovation
var en stor succes med ivrig diskussion samt tankestof og redskaber til at tage med hjem.
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På dag 2 var der Topmøde, hvor de to lægefaglige direktører var i dialog med UAO-gruppen inden for emnerne
 UAO som funktionsleder (Claus Thomsen)
 Dialogmøder med fokus uddannelse (Jørgen Schøler Kristensen)
 Covid-19 og uddannelse (Jørgen Schøler Kristensen)
 Uddannelsen i balance (Claus Thomsen)
Formen med forud definerede temaer fungerede godt og dialogen blev god og konstruktiv – en struktur,
som vi nok tager med os videre.
Fredagen bød også på en introduktion til Brug af IT til læring fra Mads Dahl, MSc. Ph.D., specialekonsulent,
Health, Aarhus Universitet, hvor vi til inspiration blev præsenteret for forskellige redskaber på digitale platforme.

Revision af speciallægeuddannelsen
Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2020 startet arbejdet med en ny speciallægereform, en proces, der løber
frem til 2022. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper:
 Arbejdsgruppe 1: Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse (dækkende
fra og med postgraduate til og med videreuddannelse) samt beskrivelse af lægeroller
 Arbejdsgruppe 2: Specialestruktur (hvilke og hvor mange).
 Arbejdsgruppe 3: Modeller for dimensionering af videreuddannelsen.
 Arbejdsgruppe 4: Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer)
I arbejdsgruppe 2 deltager Gitte - udpeget af Danske Regioner. Til de fire arbejdsgrupper er der i Videreuddannelsesregion Nord nedsat fire baggrundsgrupper, som skal give input til arbejdsgrupperne. Marianne er
udpeget til baggrundsgruppe 1 og Gitte til baggrundsgruppe 4. Der er således mulighed for LVU til at få indsigt i og forhåbentlig indflydelse på processen, der dog er sat på pause til februar 2021. Vi vil løbende orientere om Jer arbejdet til vores temamøder.

Fokus på UAO som funktionsleder og ledelsen af uddannelse
Vi har I år sat tryk på UAO-rollen og den ledelsesmæssige gennemslagskraft bl.a. på Årsmødet hvor vi i
workshoppen Mit lederskab som UAO v/ Mogens Lausen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling
satte fokus på det personlige lederskab som UAO. Tak for jeres engagement i diskussionerne og arbejdet
med jeres personlige ledelsesgrundlag selvom de fysiske forhold ikke var ideelle.
På Årsmødet blev det pointeret, at HL ser UAO'en som en funktionsleder, og at HL vil sættes fokus på funktionen i deres dialog med afdelingerne i respekt for, at der vil være forskelligheder og dermed flere løsninger for hvordan den enkelte UAO kan og skal sikres indsigt og med-ansvar. Ligeledes inviterede de to lægefaglige direktører til at komme med ideer til, hvordan uddannelsen bedst kan sættes på dagsorden på det
nye årlige tema-dialogmøde mellem afdeling og kontaktdirektør.
I 2021 planlægger vi at tilbyde UAO’er på AUH en 360˚ feedbackproces – det I hører nærmere om. I 2021
genindføres endvidere statusmøder mellem os og hver af de 4 direktører således at vi har mulighed for at
diskutere kvaliteten af den lægelig videreuddannelse på deres afdelinger.
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2020 – AUH scorer hattrick for god uddannelse
Det er tredje år i træk, at Aarhus Universitetshospital har en afdeling, der får Uddannelsesprisen, og første
gang i Inspektorordningens historie, at det samme hospital får begge priser. I 2018 gik prisen til Diabetes
og Hormonsygdomme, og i 2019 til Led og Bindevævssygdomme. AUH har aldrig tidligere fået Højdespringerprisen.
Et meget stort tillykke til de to afdelinger, hvor ledelsen, uddannelsesansvarlige, uddannelseslæger og alle
medarbejdere sammen har bidraget til, at afdelingen nu har fået anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen for
kvaliteten af den lægelige videreuddannelse.
Uddannelsesprisen 2020 gik til Blodbank og Immunologi. Afdelingen scorede ved inspektorbesøget i november 2019, højeste point på 15 af de 16 målepunkter.

Foto: evt. Tonny Foghmar)
Overlæge Claus Malta i Sundhedsstyrelsen udtaler:
"Afdelingen får prisen for at være en afdeling, der har en god uddannelseskultur, hvor alle har en positiv indstilling til
speciallægeuddannelsen og arbejder aktivt for et godt læringsmiljø; både uddannelseslæger, speciallæger og det ikkelægelige personale"
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Højdespringerprisen i 2019 fik Mave- og Tarmkirurgi. Siden inspektorbesøget i 2017 har afdelingen gennemført alle
de aftalte indsatser hvor er der kommet dagligt fokus på fordeling af operationer, arbejdstilrettelæggelse er optimeret
og der er sidst med ikke mindst etableret et velfungerende uddannelsesteam bl.a. afholdes ”uddannelsesinternat”!

Foto: Tonny Foghmar

Overlæge Claus Malta i Sundhedsstyrelsen udtaler:
"Vi ved fra vores besøg, at det er muligt for afdelinger at forbedre deres læringsmiljø, hvis de gør en samlet og fokuseret indsats. Afdelingen på Aarhus Universitetshospital har arbejdet hårdt for at forbedre uddannelse, siden besøget i
2017, og det kan ses tydeligt i den nye vurdering. Afdelingen får derfor prisen for at anerkende den indsats, de har sat
ind med for at skabe et godt og trygt læringsmiljø".

Faculty development - uddannelse af uddannerer på AUH
I 2020 har vi haft 3 deltagere på UAO kurset, 12 speciallæger på vejlederkursus for speciallæger og der er
certificeret 17 nye 360°'s feedback facilitatorer.
Til trods for aflysninger mm er det lykkes, at afholde 2 ”UKYL introkursus” med i alt godt 22 deltagere. LVU
vil gerne sige tak til afdelingerne for at prioritere dette tilbud og ligeledes en stor tak til UKYL’erne Camilla
Molich Hoff, Nuklearmedicin og PET og Mette Bohl Larsen, Diabetes og Hormonsygdomme for at stille op
som undervisere.

Nyhedsbrev nr. 16 – december 2020

Side 7 af 13

Udvikling af 360's feedback til uddannelseslæger i 2020
På Kick-off mødet blev der i en workshop sat fokus på ”Hvad skal der til for at en 360 feedbackproces skaber mest mulig læring?” og hvor, der kom en lang række ideer til forbedringer bl.a..







Teknisk set up: at se på mulighed for at kunne svare ”ved ikke/kan ikke bedømmes” – obs er under
udarbejdelse – afprøves i 2021
Spørgeramme: at se på antal spørgsmål
Kommentarer: at se på mulighed for kommentarer efter hvert tema – obs indføres fra 2021
Respondenter: at sikre introduktion til 360˚ og information om, hvad 360˚ bruges til?
Handleplan: at sikre at indsatsområder/handleplaner fra 360 feedbacksamtalen (FF/udd lægerne)
inddrages i vejledningssamtalen (HV/udd lægen)
Hovedvejleder: at øge viden om 360˚

Tak for alle de gode input, der er taget med til en videreudvikling af systemet, og ideer til at der kommer
endnu mere læring ud af 360 feedbackprocessen.

Lederudviklingsforløb til UKYL'er og DYNAMU'er i Nord
I september/oktober 2020 gennemførte Videreuddannelsesregion Nord et ledelsesudviklingsforløb for
UKYL'er og DYNAMU'er. Der var tale om et pilotprojekt/kursus. Forløbet var på 2+1 dag og bliver evalueret
med henblik på, om det skal udbydes igen. Fra AUH deltog 10 UKYL'er. De umiddelbare reaktioner har været, at det klart har givet en øget bevidsthed om ledelsesrollen.

UKYL netværket
UKYL netværket har igennem 2020 på arrangement siden haft hårde vilkår, men det lykkedes på UKYL-temadagen nedsætte en ny Styregruppe, der i 2020/21 består af






Camilla Molich Hoff, Nuklearmedicin & PET (tovholder)
Johanne Hjort Baatrup, Blodbank og Immunologi - Tværgående specialer
Christian Melchior Olesen, OP/Int. Syd - Kirurgiske specialer
Ole Græsvig Sandahl, Lungesygdomme - Medicinske specialer
Janne Fassov, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme - Medicinske specialer

Stor tak til alle for Jeres indsats i og omkring UKYL netværket og for at holde modet oppe med alle de ændringer som 2020 har budt på.
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Kom i gang med simulation – husk mulighed for hjælp fra MidtSim
COVID-19 har haft en positiv sidegevinst ved, at flere uddannelsesteams i afdelingerne har fået øjnene op
for de muligheder, der ligger i brugen af simulation.
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

At levere uddannelse med høj kvalitet – en vigtig opgave i 2021
På alle afdelinger har I som uddannelses-teams, sammen med afdelingsledelserne, igen i 2020 på imponerende vis arbejdet dybt professionelt og vedholdende med at løse uddannelsesopgaven inden for de givne
rammer og muligheder.
Lægelig Videreuddannelse vil i 2021 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.
På Årsmødet var kvaliteten af den lægelige videreuddannelse til diskussion med de 2 lægefaglige direktører
og Claus Thomsen slog fast, at "god uddannelse er, når det er en del af hverdagen og ikke en paria". Vi ser
derfor bestemt frem til, at Hospitalsledelsen i deres årshjul for dialogmøderne med afdelingerne i fremtiden også vil diskutere det 3. ben af AUH´s kerneopgaver – nemlig uddannelsesopgaven. Jørgen Schøler Kristensen inviterede alle til at komme med et bud på, hvordan et dialogmøde med fokus på "uddannelse på
tværs af professioner" skulle sættes sammen – det kommer vi til at arbejde videre med sammen med Jer i
2021.
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I 2021 planlægger vi vores aktiviteter ud fra vores ”normale” årshjul. Dvs. vi bliver ved med at arbejde på, at
vi kan mødes med Jer om løsning af uddannelsesopgaven på tværs af AUH – måske bliver det i mindre grupper, måske virtuelt og måske endda udendørs!
Hospitalsledelsen bakker op omkring de planlagte aktiviteter i 2021 fordi den lægelige videreuddannelse på
AUH er en opgave, der også i en COVID tid skal løses professionelt og med høj kvalitet. For at kunne blive
ved med at gøre det, skal vi i løbet af 2021 have sat gang i de tiltag, som vi ikke fik sparket i gang i 2021. Vi
kan dog love Jer, at vi ikke kommer ikke til at sætte nye ting i gang, før der er overskud til det.

Til sidst skal lyde en stor tak for et rigtig godt samarbejde med hele hospitalsledelsen, alle i hospitalsstaben
og alle afdelinger i 2020.

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

Nyhedsbrev nr. 16 – december 2020

Side 10 af 13

Aktivitetsdata
- lægelig videreuddannelse 2020
Hvis I ikke allerede har indsendt data, så skynd Jer – I kan lige nå det inden 7. januar 2021.

Husk at indsende handleplaner
3-timers møder 2020
Vi ser frem til at modtage Jeres handleplaner – send dem til Pia Soelberg – snarest muligt (piavso@rm.dk)

Et godt tilbud til dig som er 360°'s feedback facilitator
- få supervision på en feedback samtale
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 25. marts kl. 13.00-15.30 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
NY UKYL på vej, så kontakt også gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk)

UKYL – netværksmøde
Tidspunkt; 17. marts 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
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Temamøder for UAO'er og UKYL'er
Tværgående specialer
3. marts 2021 – kl. 12.30-16.00
Medicinske specialer
11. marts 2021 – kl. 12.30-16.00
Kirurgiske specialer
18. marts 2021 – kl. 12.30-16.00
Tilmelding via outlook/ mail til piavso@rm.dk
Afholdes på Horisont Hotel og Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Kursus UAO 2021/22 (jeg retter de nye datoer)
Tidspunkt;
Modul 1; 22.-24. september 2021
Modul 2; 26.-28. januar 2022
Modul 3; 4. maj 2021
Sted; Rebild Comwell
Tilmelding via rn.Plan2learn
OBS! det er muligt at logge ind som ansat udenfor region Nordjylland – følg vejledning
Der er kun 3 ledige plads på UAO kurset uddannelsesregion Nord
Det er muligt at komme på ventelisten til kurset 2022/23 via mail til Charlotte Fonseca chkf@rn.dk

Temadøgn Lægelig
Videreuddannelse 2021
Den 10.-11. juni 2021 afholder vi vores Årsmøde på Scandic Bygholm Park.
Det er efter aftale med HL fortsat obligatorisk for alle UAO'er og UKYL'er at deltage i hele mødet.
I 2021 vil Årsmødet starter for ALLE torsdag kl. 10.00
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DSMU – aktiviteter (kommer jeg med)
DSMU fik 25 november 2020 valgt en ny bestyrelse se hjemmesiden www.dsmu.dk
Der planlægges med følgende aktiviteter i 2021 – reserver allerede nu tid i din uddannelseskalender
Forårssymposium 18. maj (kl 13-17) – afholdes i Vest-Danmark – tema bliver ”digital læring – to do and
don’t do”
DSMU årsmøde 18. november 2021 – afholdes i Århus
DSMU MasterClass 18.-19. november 2021 – afholdes i Århus

AMEE 2021
– AMEE 2021: A Hybrid Conference - 27-30th August 2021
https://amee.org/Conferences/AMEE-2021
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