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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
2016.
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om året der gik, nye aktiviteter,
gode uddannelsestilbud og til sidst en opdateret kalender for 2017.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Gitte, Marianne & Pia

De 3 pakker med julegodter
blev vundet af:
-

Blodsygdomme
Judit Mészàros Jørgensen
Operation og Intensiv NBG
Helle Nibro
MEA (NBG)
Sten Lund

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

2016 – et år med en stærk uddannelsesindsats – fra Jer alle
Det har igen været et meget travlt og udbytterigt
år for Lægelig Videreuddannelse (LVU) på AUH
med rigtig mange aktiviteter.
”Uddannelse og læring ind i alle processer” var et
af de fire områder på hospitalets Agenda for 2016
og det var vi i LVU selvfølge glade for – et tydeligt
signal fra hospitalsledelsen om, at området står
højt på dagsordenen og betyder noget.

Uddannelsesteamet
I 2016 har LVU arbejdet ud fra 5-punkts planen
”Uddannelses og læring skal flytte med”. Der er
især arbejdet med at etablere formelle vejlederfora, at udvikle af vejledernes kompetencer, at skabe mere indhold i de formelle vejledersamtaler og
at udvikle uddannelsesteamets samarbejde med
afdelingsledelsen om uddannelsesopgaven. I
Fælles Akutafdeling er der etableret et tværfagligt
uddannelsesteam som bl.a. er ved at opbygge et
fælles feedbacksprog og struktureret samarbejde
omkring uddannelsesopgaven på tværs af professioner. LVU spår, at flere afdelinger i løbet af
2017 vil følge FAA´s eksempel.
I starten af januar 2016 diskuterede LVU sammen
med hospitals- og centerledelserne funktionen
som uddannelsesansvarlig overlæge på AUH og
konklusionen blev
"at det skal sikres, at AUH får mest mulig gavn af den
ressource, som UAOerne repræsenterer. UAOerne er
en vigtig ressource, der bidrager til, at afdelingsledelsernes virke bliver understøttet og lettet. Der er tale
om et gensidigt forpligtende samarbejde, der bør tilrettelægges og afstemmes i løbende dialog med gensidig respekt for hinandens roller".

360°'s feedback til UAO'er på AUH
LVU har efter aftale med HL/CL og i samarbejde
med ledende lektor Bente Malling, CESU gennemført et stort udviklingsprojekt, hvor 33 UAO’er
har gennemgået en 360°’s feedback. I processen
indgik en samtale mellem UAO og den ledende
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overlæge, hvor der med afsæt i den feedback
UAO’en modtog, blev aftalt en handleplan for
konkrete uddannelsestiltag og samarbejdet omkring uddannelsesopgaven.
LVU vil gerne takke alle for den konstruktive feedback, der er givet til UAO’erne, for deltagelse i
samtaler, indsendelse af handleplaner mm. En
særlig tak til de deltagende UAO’er og ledende
overlæger for at dele erfaringer, umiddelbar og
forventet udbytte samt alle de gode ideer til at
udvikle version 1.0 i et opfølgende interview. Vi er
i skrivende stund i gang med at analysere data,
som bl.a. viser, at ca. 90 % af deltagerne anbefaler brugen af 360°’s feedback som et redskab til at
sætte fokus på funktionen som UAO og styrke
dialogen med den ledende overlæge.

Faculty Development
På området ”Faculty Development” har aktiviteten
igen i år være høj med 5 deltagere på UAO kurset, 21 speciallæger har deltaget i vejlederkursus
og 12 er certificeret som 360°'s feedback facilitatorer.
Som noget nyt afholdt LVU et introduktionsmøde
for nye UAO’er på AUH – et længe ventet tiltag som med 11 nye UAO i 2016 - var et ”must have”!
UKYL netværket er nu fast etableret på AUH som
en kombination af et uddannelsesfagligt indhold
og ”open space” hvor der er erfaringsudveksling i
et lukket rum. En erfaren Styregruppe med repræsentanter fra de 4 centre – Anne Sofie Kannerup (tovholder), Anne-Mette Skjødt Jensen, Thomas Greve, Susanne Scheppan og Lise Medrud
planlægger 2 årlige møder og i samarbejde med
LVU en workshop i forbindelse med Årsmødet.
”UKYL introkursus” er i 2016 blevet et fast tilbud
for nye UKYL’er på AUH og der er afholdt 2 kurser
med i alt 35 deltagere. LVU vil gerne sige tak til
afdelingerne for at prioritere dette tilbud og ligeledes en stor tak til UKYL’erne Thomas Greve,
Christina Gade Jespersen og Trine Silkjær for at
stille op som undervisere.
AUH var repræsenteret med 4 UKYL’er på AMEE
2016 i Barcelona og hvor der på de efterfølgende
LVR møder især har været diskuteret, hvorfor
feedback i lægeverdenen modsat blandt kokke,
dansere og sangere kan nøjes med at være ”det
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var godt” – og ikke hvad var godt? - hvad kan du
gøre for at blive bedre? LVU ser derfor frem til at
se nærmere på alle de ideer og tiltag, der er
kommet ud 3-timers møderne afholdt i 2016, hvor
netop ”struktureret kompetencevurdering og feedback i klinisk praksis – hvordan får vi endnu mere
af det?” var tema.

Uddannelse på tværs af AUH
I det hele taget har 2016 været et år, hvor LVU
har forsøgt at etablere uddannelsessamarbejde
på tværs af AUH. Der er holdt møde med UAO’er
fra de tværgående specialer, hvor vi bl.a. diskuterede de udfordringer, der kan være når introlæger
er "rene" novicer, hvor alt faget, arbejdsgange og
metoder er helt nyt. UAO’erne fra de kirurgiske
afdelinger, OP/intensiv har sammen med Dagkirurgisk afdeling diskuteret, hvordan uddannelsen
skal flytte med patientforløbene over i DKA. Aktuelt kortlægges, hvilke kompetencer/operationer
intro- og hoveduddannelseslæger forventes at
skulle oplæres i og af hvem i DKA. Det er et stort
og kompliceret puslespil og det er derfor godt, at
brikkerne allerede nu bliver synlige. I januar 2017
mødes UAO’er fra de intern medicinske specialer
sammen FAA for at forsøge at belyse, hvilke akutte kompetencer KBU, I og HU-læger skal opnå –
og igen hvad forventes opnået i FAA og hvad i
stationær afdeling? Resultatet af denne analyse
bringer LVU videre til Claus Thomsen og centerledelserne. Et område, der endnu ikke er klarlagt/afklaret er den fremtidige vagtstruktur i og
omkring FAA.

Uddannelsen skal flytte med
– involvering af uddannelsesteamet
Indflytningen under Fælles tag på Skejby kommer
tættere på, hvor Blodprøver og Biokemi er rykket
ind i de nye lokaler, Kræftafdelingen er delvist
flyttet ind, i marts 2017 rykker Geriatrisk afdeling
ind og Dagkirurgien lukker på THG maj. LVU vil
opfordre alle UAO’er og UKYL’er til at hjælpe afdelingsledelserne med at få uddannelsen flyttet
godt med. Måske er der inspiration at hente ved at
tænke tilbage på temaerne fra Årsmødet 2016 ”at
flytte mennesker og holdninger” og ”vaner og arbejdsglæde” bl.a. at det er nødvendigt at turde
skabe forandringer – det er ikke nok at være forandringsparat!
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På området Færdigheds- & Simulationstræning
blev MidtSim etableret 1. januar 2016 som en
fælles højtspecialiseret regional enhed ledet af
Charlotte Paltved. I løbet af 2016 har UKO’erne
sammen med Minna Skov Jørgensen, overlæge
FAA beskrevet AUH´s aktuelle behov og i de
kommende måneder vil vi sammen med MidtSim
afdække det fremtidige behov. Vi får helt sikkert
brug for Jeres hjælp til dette.

Mesterlæren og det kliniske skøn
– er også på dagsordnen i 2017
I 2016 har alle afdelinger arbejdet med ”den moderne mesterlære” dvs. den kliniske oplæring
herunder brugen af struktureret kompetencevurdering og feedback kombineret med gennemgang
af arbejdsgange og patientforløb. På årsmødet
var Claus Thomsens budskab bl.a. at vi skal have
en særlig opmærksomhed på, hvordan vi opnår
og sikrer evnen til at foretage ”det kliniske skøn”.
I 2016 har LVU deltaget i en tværfaglig arbejdsgruppe, der har præsenteret ideer til, hvordan vi
kan arbejde med det kliniske skøn på AUH for
Kvalitetsrådet. Hjørnestenene er krydspunkter,
refleksiv praksis og læringskultur på tværs af professioner og en tæt dialog med patienter og pårørende. I 2017 kommer vi helt sikkert til at arbejde
videre med, hvordan vi øger læringen som en del
af daglig kliniske praksis. I den forbindelse er det
vigtigt, at I kommer frem med de ideer I har til at
få arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning til at hænge bedre sammen.
Flere afdelinger arbejder nu med ambulatorier,
hvor en mester er bag flere uddannelseslæger,
andre planlægger flere dage med stuegangsfunktion i træk og de tiltag, der er afprøvet i forhold til
"den patientansvarlige læge" viser, at det er muligt
at udfordre ”plejer”. Så bliv endelig ved med at
tænke på tværs og involver Jer gerne i diskussionerne af de gode patientforløb, kvalitetsudvikling.
Tag uddannelsesbrillerne på for gode uddannelsesforløb hænger sammen med gode patientforløb - er vores postulat!

Uddannelse med høj kvalitet – stort
til lykke
På alle afdelinger har I som uddannelsesteam
arbejdet professionelt med at løse uddannelsesopgaven indenfor de givne rammer og muligheder. Jeres indsats giver resultater – det ser vi bl.a.
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ved, at vi i de 9 Inspektorbesøg, der er afviklet i
2016 har fået flot feedback og hvor 2 afdelinger
Nuklearmedicin & Pet og Geriatrisk afdeling fik 15
4-taller og derfor bare manglende et 4-tal for at
opnå max score!
Vi kan ud fra evaluer.dk data for 2016 se, at uddannelseslægerne er meget tilfredse med deres
uddannelse på AUH og at det faktisk ser ud til, at
vi når vi sammenligner os med de andre universitetshospitaler også er Danmarks bedste indenfor
uddannelse.

Ny målbeskrivelse i KBU uddannelsen
Der er kommet en ny målbeskrivelse for KBU
uddannelsen

Alt i alt et arbejdsomt uddannelsesår i LVU og på
alle afdelinger på AUH.

https://www.sst.dk/da/uddannelse/kbu/bekendtgoe
relser-og-vejledninger

Et nyt år venter, men inden da håber vi, at I alle
får holdt en velfortjent juleferie og kommer godt
ind i det nye år.

Den væsentligste ændring er, at hvor der i den
tidligere målbeskrivelse tages udgangspunkt i
kompetencer, tages der nu udgangspunkt i kliniske arbejdsfunktioner, og afdelingerne skal beskrive, hvordan kompetencen opnås i deres afdeling. En anden væsentlig ændring er, at der ikke
skelnes mellem et akut og et kronisk forløb. Der er
i alt 16 kompetencer, der skal fordeles mellem 1
og 2 halvdel af KBU forløbet.

Gitte, Marianne og Pia

Den nye målbeskrivelse er gældende for alle forløb, der besættes fra 1.8.2017. Der skal derfor
udarbejdes nye uddannelsesprogrammer på alle
de afdelinger, der har KBU-læger.
DRRLV har besluttet, at der fortsat skal være en
fordeling af 2. del med 80% i almen medicin, 10%
i psykatri og 10% på somatisk hospital.
VUS indkalder UKO gruppen primo februar med
henblik på om der kan laves en generel fordeling
mellem de kompetencer, der skal opnås i første
og andet forløb.
Tidsplanen er meget stram, da det forventes, at
de nye uddannelsesprogrammer skal være færdige i marts måned. LVU har derfor taget initiativ til
en fælles skrivestue mandag d. 27.2.2017. Det er
ikke obligatorisk at deltage, men et tilbud til at få
programmerne gjort færdige. Forberedelserne vil
være at have læst målbeskrivelsen inden og sat
sig ind i den nye skabelon for udarbejdelse af
uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse.
LVU kommer med et bud på fordeling af kompetencerne (efter det regionale møde) men afdelinger, der hører sammen i et forløb kan vælge selv
at fordele kompetencerne. Det kan med fordel
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gøres inden skrivedagen. På dagen vil UKO Marianne, Rikke Bundgaard og Trine Kirkegaard Petersen fra VUS, der alle sidder i UGUP (Udvalget
for godkendelse af uddannelsesprogrammer)
være til stede.

Ny skabelon for uddannelsesprogrammer -det skulle gerne
blive nemmere og bedre!
Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) med lektor Bente Malling i spidsen har i 2016 udarbejdet en ny skabelon til udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. Skabelonen
(erne) har været i høring hos UKO/PKL gruppen
og en gruppe UKYL'er har leveret input. De endelige versioner godkendt ved Det Regionale Råd
for Lægelig Videreuddannelses møde i december.
Det forventes at skabelonen anvendes fra det
tidspunkt, den er offentliggjort på VUS' hjemmeside.
LVU ser frem til mere simple og praktisk anvendelige uddannelsesprogrammer som kan hjælpe
uddannelseslæger og hovedvejledere med at få et
godt overblik.
Skabelonen er opbygget kronologisk således, at
hvert forløb beskrives for sig. Dette betyder, at
den uddannelsessøgende ex. kan se, hvilke kompetencer, der skal opnås i H1, på hvilken måde og
med hvilken kompetencevurderingsmetode. Der
er lavet en skabelon for hver af de tre uddannelsestyper (KBU, I, H). Som en væsentlig hjælp er
der udarbejdet en vejledning, der trin for trin skal
lette arbejdet ved udarbejdelse af programmerne.
Der lægges som noget nyt op til en udbredt anvendelse af hjemmesider. Det er væsentligt at få
luget ud i oplysninger, der hurtigt forældes og som
derfor bedst står på afdelingens hjemmeside.
Eksempler på dette kunne være lister over konferencer, tidspunkter og steder, hvem der er forskningsansvarlig etc.
De nye skabeloner kommer snart i anvendelse da
der skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer
for alle KBU-forløb på grund af den nye målbeskrivelse :-)
De afdelinger, der ikke har KBU-læger kommer på
opgaven med at revidere uddannelsesprogrammer, når der flyttes sammen under fælles tag.
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LVU håber, at I tager godt imod de nye skabeloner.

Ny 360°'s feedback facilitator
- tilbagemelding til UAO efter
certificeringen
Du vil som UAO blive orienteret fra People Partner via mail når en ny certificering er gennemført.
Hvis det vurderes, at der er brug for yderligere
supervision vil denne anbefaling fremgå af mailen.
Ny supervision vil typisk blive tilbudt efter 2-3
feedbacksamtaler. Den ekstra supervision betales af LVU. Kan vedkommende trods yderligere
supervision ikke certificeres eller er der ønske om
ikke at fortsætte forløbet vil du som UAO også få
besked om dette.

Et godt tilbud til alle 360°'s feedback facilitatorer på AUH
– få supervision på en feedback
samtale
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 samtaler, så
du har et vist erfaringsgrundlag
 Du har en kommende samtale, som du
vurderer, vil være særlig udfordrende
Supervisionen indebærer
 Din feedback samtale overværes af konsulent - ”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

360 feedback certificering
– næste kursus 21. marts
Tilmelding via mail til Pia – senest den 7. marts
2017 - Tidspunkt; 9-15 Sted; kurset afholdes hos
People Partner
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Aktivitetsdata
- lægelig videreuddannelse AUH
2016
Hvis I ikke allerede har indsendt data, så skynd
Jer – I kan lige nå det.

Husk handleplaner 3-timers
møder
Der er ganske få, der mangler at sende handleplanerne til Pia Soelberg – så skynd dig at få dem
sendt (piavso@rm.dk)

Intromøde for nye UAO'er
Torsdag den 12. januar kl. 14.30-16.00 afholder
LVU igen en lille fælles introduktion for de nytiltrådte uddannelsesansvarlige overlæger på AUH.
Er der udskiftninger på vej, så kontakt også gerne
Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

UKYL – introkursus
Den 30 marts kl. 13.00-16.00 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
Er der udskiftninger på vej, så kontakt også gerne
Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

UKYL – netværksgruppe AUH
Næste netværksmøde er den 15. marts kl. 13.0016.00 og afholdes i Gæstekantine, Indgang G6,
Plan 2, Krydspunkt G206 – SKS
Ansvarlig; Anne-Sofie Kannerup
Tilmelding til piavso@rm.dk

LVR møder
Mave-Barn-Centret
19. januar 2017 – kl. 13.00-16.00
(Mødelokale 1b, indgang G9, plan 2,
krydspunkt G213 - SKS)
Akutcentret
24. januar 2017 – kl. 13.00-16.00
(Mødelokalet 2. sal bygning 12 NBG)
Kræft og Inflammation-Centret
2 . februar 2017 – kl. 13.00-16.00
(Gæstekantine, Indgang G6, Plan 2,
Krydspunkt G206 - SKS)
Hoved-Hjerte-Centret
23. februar 2017 – kl. 13.00-16.00
(Gæstekantine, Indgang G6, Plan 2,
Krydspunkt G206 - SKS)
Tilmelding til piavso@rm.dk

KBU møde
Der er KBU-møde den 10. januar 2017, 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.
Mødet vil blive afholdt i Fælles Akut Afdelingen på
Nørrebrogade inkl. rundvisning samt demonstration af 90 sek. feedback mm.

Temadøgn Lægelig Videreuddannelse 2017
Den 8.-9. juni 2017 afholder vi vores
Årsmøde på Sabro Kro og Hotel. Vi
gør opmærksom på, at Årsmødet er
obligatorisk for alle UAO'er og
UKYL'er.
Årsmødet starter kl. 13.00 og igen i år vil lægefaglig direktør Claus Thomsen deltage i en del af
mødet.
UKYL workshop er fra kl. 10.00-12.00
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Vejlederkursus for speciallæger
– der er ledige pladser
Kurset januar/feb og maj/juni er fuldtegnet
Pladser på kurset i og nov/dec i Århus se
Tilmelding via rm.Plan2learn.dk
OBS! LVU betaler kun for de næste 4, 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?
Oplægsholdere er
 Lene Tanggaard, cand.psyk, Ph.d. og
professor Aalborg Universitet.
 ledende overlæge Ulrich Fredberg og uddannelsesansvarlig overlæge Hanne
Storm fra Diagnostisk Center på Silkeborg
Hospital
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
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Vær opmærksom på, at pladserne på konference
fordeles efter først til mølle-princippet, så tilmeld dig allerede i dag.
Kontakt evt. Kirsten Falck kif.yl@dadl.dk /
35448231, hvis du har spørgsmål til uddannelseskonferencen.

AMEE 2017 – Helsinki den 26.-30.
august 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 6. februar
2017
Se oplysninger om konferencen her:
https://www.amee.org/conferences/amee-2017
Der er nu åbnet for tilmelding
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.

4th Faculty Development Conference, Helsinki 25-27 aug, 2017
Denne konference har fokus på ”faculty development” og henvender sig til uddannelsesledere og
”uddannere” indenfor medicinsk uddannelse. Konferencen har som mål at dele ”best practice” og
aktuel forskning indenfor ”faculty development”.
Konferencen holdes sammen med AMEE 2017 og
Deadline for indsendelse af abstract (oral, poster eller workshop) er 5. Januar 2017, midnat
UK time.
Se yderligere på
https://www.amee.org/conferences/4th-facultydevelopment-conference
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Medicinsk uddannelseskonference

Konferencens fokus er både på den præ- og
postgraduate lægeuddannelse.

- MUK 2017 i Horsens 7.-9. maj

Bliv inspireret til videreudvikling og nytænkning af
den lægelige uddannelse - fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.
Konferencen bliver et overflødighedshorn af oplæg, symposier og workshops med deltagelse af
anerkendte og aktuelle ind- og udenlandske oplægsholdere.

Konferencens overordnede tema er:
”Lægen i fremtidens Sundhedsvæsen
– hvordan vil vi uddanne lægerne til
fremtidens sundhedsvæsen?”
Der er nu åben for tilmelding til den første
danske fælles medicinske uddannelseskonference – MUK 2017 - som finder sted 7.-9. maj 2017
på Hotel Opus i Horsens.
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Der vil være mere end 50 forskellige oplægsholdere, 5 plenum, 10 symposier, 10-12 workshops,
1 poster præsentation og 2 prisuddelinger – poster & MUK 2017-prisen
Læs mere om konferencen i det foreløbige program og meld dig til på rm.plan2learn.dk.
Der er Early Bird pris – kr. 4.700,- indtil 20. januar
2017 – herefter er prisen kr. 5.100,-!
Dækker deltagelse i konferencen, 2 overnatninger
og fuld forplejning på Hotel Opus i Horsens
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