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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 2021. Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år.
I har som uddannelsesteam formået at levere uddannelse med en høj kvalitet
selvom COVID-19 igen i år har vanskeliggjort vilkårene for uddannelsen på AUH. Vi
er derfor sammen med Hospitalsledelsen meget imponerede over det, I har været i
stand til at få til at lykkes – det er bare godt gået!
I dette Nyhedsbrev tager vi et kort tilbageblik på året der gik og sætter fokus på tiltag og aktiviteter som vi forventer, at det nye år bringer.
Med ønsket om et fortsat rigtigt godt samarbejde i 2022
Gitte, Marianne & Pia

Vindere af nytårsknas for rettidig indsendelse af
aktivitetsdata 2021 er uddannelsesteam fra:




Hjerte-Lunge-Karkirurgi, Thorax
Led og Bindevævssygdomme
Plastik- og Brystkirurgi

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Covid-19 og den lægelige videreuddannelse udfordringer og nye muligheder
På AUH har 2021 som i resten af samfundet været et år, hvor den verdensomspændende pandemi igen har
betydet op- og nedlukning af samfundet, hvilket har påvirket aktiviteten og dermed uddannelsen på hospitalet.
COVID-19 og den potentielle risiko for, at uddannelseslæger ikke opnår deres kompetencer har desværre
været et fast opmærksomhedspunkt på næsten alle møderne om den lægelige videreuddannelse på AUH i
2021. Opgaven som uddannelsesteam med at varetage uddannelsen af jeres kollegaer har krævet – og kræver fortsat - en ekstra indsats af jer for at sikre, at den enkelte uddannelseslæge opnåede alle kompetencer.
I har alle været utrolig dygtige til at finde løsninger for den enkelte uddannelseslæges og det er derfor kun
ganske få der i skrivende stund har fået forlænges deres uddannelse.
Med den nu 3. bølge af pandemien, hvor der igen er reduceret aktivitet især indenfor de kirurgiske specialer, er det efterhånden svært at tro på, at alle uddannelsesforløb især I-lægernes kan gennemføres indenfor
den planlagte uddannelsestid. Der er på nationalt niveau enighed om, at alle de kompetencer, der indgår i
et uddannelsesforløb, skal være opnået før forløbet kan godkendes.
Vi er som UKOér i tæt dialog med hospitalsledelsen om, hvordan den uddannelse ”vi skylder” evt. kan blive
en del af den kommende pukkelafvikling. Bliver dette tilfældet venter der en stor opgave med at få sammensat ”programmer” med fx flere indgreb af samme type – en opgave som UAOérne på AUH allerede har
sagt ja til at være med til at løse i samarbejde med de involverede afdelingsledelser.
Selv i en pandemi har I som ”uddannelseshold” været i stand til at udvikle uddannelsen og sætte nye tiltag i
gang – et tydeligt tegn på, hvor meget I brander for at sikre den bedste uddannelse af fremtidens læger på
AUH. Covid-19 har helt sikkert medvirket til, at flere afdelinger er gået i gang med tværfaglig simulationstræning, men det er ikke sket uden jeres bidrag og engagement. En anden sidegevinst er, at mange afdelinger nu endelig har fået opgraderet IT-udstyret så der kan afholdes konferencer og deles viden virtuelt – en
forbedring, der helt sikkert vil gavne uddannelse på AUH. I 2022 kommer vi til at inddrage uddannelseslægerne i hvordan vi udnytte de nye muligheder!
Den lægelige videreuddannelse på AUH – præsentation i Årsrapport og i Ugeskriftet
I 2021 udgav vi den 10. årsrapport – jubilæumsudgaven – for den lægelige videreuddannelse på AUH, hvor
vi beskriver, hvordan der siden 2011 er arbejdet strategisk med at kvalitetsudvikle uddannelsen. I juni 2021
havde vi besøg af en journalist fra Ugeskriftet som besøgte de 2 afdelinger – MTK og Immunologi og Blodbank, der fik Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser i 2020. Dette gav anledning til en meget flot og anerkende artikel i det nummer af Ugeskriftet, der blev uddelt på Lægeforeningens Årsmøde 2021. Måske har
det været medvirkende til, at AUH er inviteret til at bidrage med vores viden og erfaringer med uddannelsesledelse og implementering af nye tiltag i klinisk praksis på Overlægeforeningens og Yngre Lægers uddannelseskonference 2022 – ”Fastholdelse af videreuddannelsesperspektivet under forandring” 2. feb 2022.
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Der vil være oplæg fra Gitte og Marianne, Charlotte Burchard, UAO, Mave og Tarm og Camilla Skovvang
Borg, UKYL fra Kvindesygdomme og Fødsler. Vi er stolte og glæder os meget til sammen med Uddannelsesteamet fra Medicinsk afdeling i Randers til at præsentere vores arbejde!

Temamøder 2021
Først en stor tak til alle Jer der har bidraget med oplæg på vores temamøder i 2021.
Et temaer forårets møde var ”Invers feedback” som i forskellige "set ups" efterhånden vinder indpas på
mange afdelinger. At gå i gang med systematisk at give speciallægerne feedback på deres kunnen som klinisk vejleder kræver en høj grad af psykologisk sikkerhed. Der var på møderne oplæg fra nogle af de U-teams, der først afprøvede konceptet - stor tak for at dele jeres erfaringer som helt sikkert har medvirket til,
at andre er gået i gang.
Faste aftaler for overdragelse mellem uddannelseselementer i hoveduddannelsesforløbene har været et
indsatsområde gennem flere år for Lægelig Videreuddannelse og på temamøderne har flere af jer bidraget
med eksempler på, hvordan I i jeres speciale laver overdragelsessamtaler også stor tak til jer. Vi vil i 2022
fastholde fokus på, at flere specialer indfører faste overdragelsessamtaler mellem de forskellige afdelinger/afsnit i hoveduddannelsesforløbene.
Efterårets temamøder kunne heldigvis afvikles med fysisk fremmøde som giver en større mulighed for netværk og sparring. Det fremgik tydeligt og på tværs af de 3 møder, at vi i 2022 skal arbejde med at udvikle
det allerede velfungerende samarbejde mellem UAO og UKYL. Der er brug for afdelingerne i højere grad
inspirerer hinanden på tværs fx ved at besøge hinanden som U-team. Der er bestemt også brug for en ny
funktionsbeskrivelse for UKYL og måske med en differentiering mellem junior og senior UKYLér! Det er vigtigt at en UKYL på AUH er mere end en ”hjælper” for UAO og at UKYL funktionen bliver en tydelig karrierevej til ledelse. Diskussionen på temamøderne viste, at der i fremtidens funktionsbeskrivelse for UAOér er
brug for, at relationen til og ansvaret for UKYL funktionen, afdelingens uddannelsesteam og vejledergruppen fremgår og defineres.
En af de sværeste opgaver som UAO er at give feedback og sparring til kollegaer på samme niveau. Et muligt hjælperedskab er ”OSAD” som blev introduceret på Årsmødet af Kristian Krogh. På temamødet bad vi
erfarne UAOér om vurdere om redskabet kan bruges. Næsten alle vurderede det var for tungt og for kompliceret, men faktisk var det kun de modige kirurger, der havde afprøvet redskabet i egen afdeling. Stor tak
for det – konklusionen blev nemlig, at OSAD måske alligevel kan bruges som en ramme for en dialog om
god klinisk vejledning i en version 2.0. Det vender vi tilbage til i 2022, hvor vi fastholder fokus på kompetenceudvikling af kliniske vejledere og hovedvejledere.

Årsmøder 2021
Det var fantastisk, at vi fik mulighed for, at mødes til Årsmødet på Scandic Bygholm Park i september måned. Det nye tiltag med en UAO workshop sammen med de ledende overlæger gav en god basis til diskussionen om UAO'ens rolle som funktionsleder og uddannelsesfaglig leder af den lægelige videreuddannelse på
afdelingsniveau – et emne som vi qua ny OK for FAS 2021 helt sikkert kommer til at gå dybere ind i 2022.
Ligeledes tog I godt imod postersessionen, hvor der var fokus på tiltag fra 3 timermøderne 2020 hvor der
var fokus på kompetencevurdering -igen. Postersessionen bliver helt sikkert - måske i en lidt revideret udgave – en del af Årsmødet 2022 d. 8-9 september på Scandic Bygholm Park.
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SST arbejde med revision af speciallægeuddannelsen – er i gang igen!
Sundhedsstyrelsen startede i efteråret 2020 arbejdet med en ny speciallægereform. Pga. Covid-19 har arbejdet været pauseret og derfor forventes afrapportering og anbefalinger først ultimo 2022. Herefter skal
der træffes politiske beslutninger om, hvad der skal forandres, udarbejdes bekendtgørelser og vejledninger
og først herefter kan implementeringen af ”det nye” gå i gang! Det er muligt at følge arbejdet via referater
fra møde i det nationale råd for lægers videreuddannelse:
Målet med revisionen af den lægelige videreuddannelse er at kunne imødekomme de behov patienterne/borgerne har i 2040 og medvirke til at sikre lige adgang til sundhed og behandling.
Delmål for projektet er:
− Alsidighed – at flere læger også får en større bredde i deres kompetencer
− Fleksibilitet - en mere fleksibel uddannelse, og at læger mere fleksibelt kan løse opgaver
− Faglighed - at læger udvikler kompetencer, der betyder, at behandlingskvaliteten er høj
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 1 deltager Gitte som repræsentant for LVS. I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat
fire baggrundsgrupper, som skal give input til de regionale repræsentanter i arbejdsgrupperne. Marianne er
med i baggrundsgruppe 1 og Gitte i baggrundsgruppe 4. Vi vil løbende orientere om jer arbejdet.

UAO som funktionsleder og ledelsen af uddannelse – hvad sker der i
2022?
Vi har i 2021 fastholdt fokus på arbejdet med ”UAO som leder af uddannelse” på AUH. Et emne, der ikke er
blevet mindre aktuelt i løbet af året som konsekvens af den nye FAS overenskomst. Vi havde på Årsmødet
en 3 timers workshop med fokus på Ledelse af den lægelige videreuddannelse i en afdeling – hvilke ambitioner skal vi have på AUH? Her arbejdede 26 ledende overlæger og 40 uddannelsesansvarlige overlæger
på tværs af kirurgiske, medicinske og tværgående specialer med emnet under ledelse af Joan Dürr, Chef for
Strategiske ledelsesudvikling og Partnerskaber, Aarhus Universitetshospital. Jeres bidrag vedrørende forventningen til fremtidens UAO er videregivet til Hospitalsledelsen og vil blive brugt når der skal laves nye
funktionsbeskrivelser i løbet af 2022/23.
I sensommeren 2021 blev der iværksat en regional proces omkring udmøntningen af OK-FAS 2021, der betyder en ændring i stillingsstrukturen for overlæger og dermed også for UAO funktionen. Ved indgangen til
2022 er den regionale proces endnu ikke afklaret.
Elementer der indgår i beslutningsprocessen er:
 at ledelsesopgaven som UAO er tydelig
 at det sikres, at UAO har de rette kompetencer for position som ledende overlæge. Der kan være
behov for opslag
 at det afklares, hvordan referenceforholdet til uddannelseslægerne er i afdelinger med flere UAO'er
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at det sikres, at man kan være UAO uden at være ledende overlæge

Der er dog ingen tvivl om, at vi, som konsekvens af de aftaler, der kommer ud af processen, på AUH i 2022
skal have en revideret funktionsbeskrivelsen for UAO funktionen.

360's feedback til HU-læger med fokus på ledelse - projekt 2020-2022
I 2020/21 er der som led i et projekt finansieret af Initiativmidler, Region Midtjylland udviklet og valideret
en ny spørgeramme med fokus på ledelse.
I samarbejde med alle somatiske hospitaler og Børn & Unge Psykiatrien er der i 2021 gennemført et studie,
der skal belyse, hvordan feedback facilitatorer bedst og mest effektivt kompetenceudvikles til med afsæt i
den nye spørgeramme at kunne ”mestre” en feedbacksamtale med fokus på udvikling af lederrollen i daglig
klinisk praksis. Der er ligeledes gennemført interview med HU-lægerne om deres udbytte af den nye 360
feedback. Resultaterne analyseres i de kommende måneder og forventes præsenteret august/september
2022.
Der har deltaget 12 FFére og HU-læger fra AUH i projektet og vi forventer, at alle afdelinger senest 1. januar
2023 vil kunne tilbyde HU-læger 360 feedback efter den ”nye” spørgeramme - I hører meget mere om det!

2021 – Velkommen og tak for indsatsen –PKL'er og UAO'er
I 2021 sagde vi farvel til PKL'erne Jens Frederik Dahlerup, IM: Gastroenterologi og Hepatologi, Mie Samson,
Klinisk Biokemi, Ivy Susanne Modrau, Thoraxkirurgi. Stor tak for indsatsen og dejligt, at flere af jer har haft
let mulighed for overlevering ”in house”.
AUH har været så privilegerede, at flere nye PKL'er er kommet til. Et stort velkommen og tillykke:
 Janne Ladefoged Fassov, IM: Gastroenterologi og Hepatologi
 Trine Silkjær, IM: Hæmatologi
 Hanne Arildsen, IM: Infektionsmedicin
 Camilla Molich Hoff: Nuclearmedicin og PET
 Hans Henrik Kimose, Thoraxkirurgi
Vi ser frem til at følge jeres bidrag til udviklingen af den lægelige videreuddannelse set i lyset af jeres nye
opgave som PKL.
I 2021 takkede vi af til UAO'erne Jens Frederik Dahlerup, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Judith Meszaros Jørgensen, Blodsygdomme, Stinne Kvist, Nyresygdomme, Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicin, Betina Samuelsen Sørensen, Blodbank og Immunologi, Sune Rubak, Børn og Unge og Pernille Gregersen,
Genetik

Tusind tak for jeres store uddannelsesindsats gennem årene.
Velkommen til nye UAOér Trine Silkjær, Blodsygdomme, Janne Ladefoged Fassov, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, , Mette Lausten Hansen, Arbejdsmedicin, Pernille Bundgaard Kofoed, Blodbank og Immunologi, Anne Kirkeby og Christian Høst, Børn og Unge, Sidse Bregendahl, Røntgen og Skanning og til Sara
Markholt, Genetik og Krista Dybtved Kjærgaard, Nyresygdomme, der begge er konstituerede som UAOér

Vi glæder samarbejdet med jer som UAO'er og mange jer kender vi i forvejen i rollen som UKYL.
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Faculty development - uddannelse af uddannere på AUH
I 2021 har 3 gennemført UAO kurset, 65 speciallæger har været på vejlederkursus for speciallæger og der er
certificeret 6 nye 360°'s feedback facilitatorer.
Til trods for aflysninger mm er det lykkes, at afholde 2 ”UKYL introkursus” med 27 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, Hormon og Knoglesygdomme for igen at stille op som
undervisere.

UKYL netværket
UKYL netværket har i 2021 med at afholde to netværksmøder. Dels i forbindelse med årsmødet, hvor der
var fokus på teaming og medledelse og dels i december hvor temaerne var Invers feedback med inspirerende oplæg og dels oplæg og diskussion af de muligheder som MidtSim tilbyder til afdelingerne på AUH.
Styregruppen består i 2021/2022 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 (afgående, ny repræsentant afventes)

Stor tak til alle for indsatsen i og omkring UKYL netværket og for at holde modet oppe med alle de ændringer som 2021 har budt på. Vi er spændt på at høre om jeres tiltag i 2022.

Kom i gang med simulation – husk der er mulighed for hjælp
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 er der hjælp at hente hos

MidtSim
Projektsygeplejerske Magnus Bie mail; magbie@rm.dk eller tlf 2499 7806. Magnus er AUH´s kontaktperson
på MidtSim. Se mere på hjemmesiden Lokalt simulationscenter for AUH

AUH koordinator for organisatorisk simulation
afdelingslæge Kristian Brogaard Krogh, Uddannelse og Tværsektoriel samarbejde, mail; krikrogh@rm.dk eller tlf
30246222
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At levere uddannelse med høj kvalitet – er fortsat vigtig opgave i 2022
På alle afdelinger har I som uddannelses-teams, sammen med afdelingsledelserne, igen i 2021 på imponerende vis arbejdet dybt professionelt og vedholdende med at løse uddannelsesopgaven i en udfordrende
tid.
Lægelig Videreuddannelse vil i 2022 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.
Hospitalsledelsen bakker op omkring de planlagte aktiviteter i 2022 fordi den lægelige videreuddannelse på
AUH er en opgave, der også i en COVID tid skal løses professionelt og med høj kvalitet. Vi håber, at 2022
bliver med færre benspænd også for den lægelige videreuddannelse.
Til sidst skal lyde en stor tak for et rigtig godt samarbejde med hele Hospitalsledelsen, alle i hospitalsstaben
og alle afdelinger i 2021.

I ønskes alle et godt nytår
Gitte, Marianne og Pia
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Aktivitetsdata - lægelig videreuddannelse 2021
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 2021
Vi ser frem til at modtage Jeres handleplaner – send dem til Pia Soelberg – senest 14 januar (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

Temamøder for UAO'er og UKYL'er
Tværgående specialer
28. marts 2022 – kl. 12.30-16.00
Medicinske specialer
23. marts 2022 – kl. 12.30-16.00
Kirurgiske specialer
9. april 2022 – kl. 12.30-16.00
Tilmelding via outlook/ mail til piavso@rm.dk

UKYL – introkursus
Den 9. marts kl. 13.00-15.30 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
NY UKYL på vej, så kontakt gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk)
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UKYL – Netværksmøde
Afholdes næste gang d. 5. maj kl. 12.30-16

Afholdes næste gang d. 18. maj kl. 13.30-15.30

360°'s feedback facilitator certificeringskursus
Afholdes næste gang 31. marts 2022
Kurset afvikles fra kl 8.30-15.30
Tilmelding via mail til piavso@rm.dk

Kursus UAO 2022/23
Tidspunkt;
Modul 1; 28.-30. september 2022
Modul 2; 25.-27. januar 2023
Modul 3; 12. maj 2023
Kurset er fuldtegnet med 6 deltagere fra AUH – dejligt med den store opbakning fra afdelingerne
Det er muligt at tilmelde sig kurset 2023/24 via rn.Plan2learn obs der skal logges ind med NEM-Id

Vejlederkurser speciallæger 2022
Alle pladser – i alt 45 - finansieret af LVU er besat og alle afdelinger har fået besked om, hvem kan deltage på en "AUH
plads".
Der er fortsat få ledige pladser på kurset i oktober/nov (Ålborg) og kurset nov/dec (Århus) – tilmelding via
rm.plan2learn.dk. Betaling via egen afdeling

Temadøgn Lægelig
Videreuddannelse 2022
Den 8-9. september 2022 afholder vi vores Årsmøde på Scandic Bygholm Park. Mødet starter for alle kl 9.00 torsdag.
d. 8. september.
Efter aftale med hospitalsledelsen er det obligatorisk for alle UAO'er og UKYL'er at deltage i hele mødet.
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DSMU – aktiviteter 2022 – flere er på vej
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse – DSMU - fik på generalforsamlingen 18. november valgt en ny
bestyrelse og Gitte blev genvalgt som formand. Se mere på hjemmesiden www.dsmu.dk, hvor du også har
mulighed for at melde dig ind i selskabet.
I 2022 afholder DSMU
Årsmøde 24. november 2022 – afholdes i København
MasterClass 24.-25. november 2022 – afholdes i København

Internationale uddannelseskonferencer
AMEE 2022 og Ottawa 2022 holdes i Lyon som 2 adskilte uddannelseskonferencer. Begge afholdes som hybrid konferencer med mulighed for deltage "fysisk" eller virtuelt.

AMEE, der afvikles fra 27. – 31. august, er en stor og bred konference som i år har 50 års jubilæum.
Deadline for abstract er 18.feb 2022

Ottowa, der afvikles fra 26.- 28. august, er en mindre konference, der har fokus på "assessment of competence in medicine and the healthcare professions" hvor status og fremtidig udvikling på området diskuteres.
Deadline for abstract er 1. marts 2022
Information om hvordan man indsender abstracts findes via dette link.
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