Nyhedsbrev nr. 2 - oktober 2015 / Lægelig Videreuddannelse

Kære alle
Hermed har vi fornøjelsen at sende nyhedsbrev nummer 2 fra Lægelig Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan læse om en mindre organisationsændring i Lægelig Videreuddannelse og så byder r velkommen til ny uddannelseskoordinerende overlæge Charlotte Green og glæder os til samarbejdet.

Gitte Eriksen & Pia Soelberg

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Nyt fra Lægelig Videreuddannelse
Ny uddannelseskoordinerende
overlæge på Aarhus Universitetshospital
Vi byder velkommen til
overlæge, ph.d.
Charlotte Green Carlsen
er ansat som uddannelseskoordinerende overlæge på Aarhus Universitetshospital pr. den 1.
oktober 2015.
Charlotte kommer fra en stilling som uddannelsesog kvalitetsansvarlig overlæge på Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Midt, hvor Charlotte endvidere har haft funktion som Klinisk Lektor ved
Aarhus Universitet. Charlotte har gennem ansættelse som afdelingslæge i Sundhedsuddannelser,
HR koncern, opnået erfaring indenfor administrationen af den lægelige videreuddannelse. Derudover har Charlotte en ph.d. fra Health, Aarhus
Universitet, indenfor medicinsk uddannelse i emnet accelereret kirurgisk uddannelse.
Udover sin kliniske uddannelse har Charlotte
gennem årene engageret sig i uddannelsen af
læger på en lang række områder såvel præ- som
postgraduat. Charlotte har både været underviser
og varetaget en række tillidsposter på det organisatoriske plan, blandt andet som uddannelseskoordinerende yngre læge og juniorinspektor.

Organisationsændring
Lægelig videreuddannelse overgår organisatorisk
til kvalitetsafdelingen pr. 1. oktober, det ændre
dog intet i forhold til vores reference til lægefaglig
direktør Claus Thomsen.

Kontaktoplysninger:
Lægelig Videreuddannelse vil fremover befinde
sig på adressen Nørrebrogade 44 – Bygning 4
Administrationen
Uddannelseskoordinerende overlæge
Gitte Eriksen
gierik@rm.dk
Mobil 26 19 05 03
Uddannelseskoordinerende overlæge
Charlotte Green
charcarl@rm.dk
Tlf. 7846 2347
Sekretær
Pia Soelberg
piavso@rm.dk
Tlf. 7846 1004

Charlotte har gennem årerne opbygget et betydeligt netværk nationalt og internationalt indenfor
medicinsk uddannelse, og vi glæder os til i samarbejde med Charlotte at videreudvikle den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital.
Charlotte vil på sigt blive tilknyttet Akut-centret og
Kræft- og Inflammationscentret som uddannelseskoordinerende overlæge – selvfølgelig i tæt
samarbejde med Gitte Eriksen.

Nyhedsbrev nr. 2 - Oktober 2015

Side 2 af 6

HUSK!
UKYL – netværksgruppe AUH
Onsdag den 21. oktober 2015 fra kl. 14-16
Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS.
Invitation er udsendt
Ansvarlig; Anne-Sofie Kannerup
Tilmelding til piavso@rm.dk

Vejlederkurser for speciallæger
Ingen ledige pladser på kurserne i 2015 – men
muligt at komme på venteliste via nedenstående
link
For information om kurset se
Vejlederkurser for speciallæger
Vejlederkurser i Århus 2016
10.-11. maj
Dag 3 afholdes i juni 2016 (dato oplyses senere)
9. -10. november og 6. december 2016

LVR møder

LVU vil i 2016 fortsat betale kursusgebyr for 20
deltagere – først til mølle!

Akutcentret
8. december 2015 – kl. 13.00-15.00

Temadøgn lægeligvidereuddannelse 2016

Kræft og Inflammation-Centret

Den 9.-10. juni Sabro Kro og Hotel

3. december 2015 – kl. 13.00-15.00
(mødelokalet 2. sal bygn. 12)
Mave-Barn-Centret
30. november 2015 – kl. 13.30-15.30
(mødelokalet 2. sal bygn. 12)
25. februar 2016 – kl. 13.30-15.30
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)
Hoved-Hjerte-Centret
24. November 2015 – kl. 13.00-15.00
(Undervisningslokalet, Olof Palmes Alle 49, 4. sal)
24. februar 2016 – kl. 13.00-15.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)

UAO kursus – datoer 2016
26.-28. januar 2016
25. maj 2016 inkl. deltagelse af de ledende overlæger fra kl. 8.30-13.00
Tilmelding til UAO kursus i 2016/17 – send en
mail til Charlotte Fonseca (chkf@rn.dk), Ledelse
og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland
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Kalender eksterne
aktiviteter
Temaeftermiddag vedrørende
de generelle kurser i speciallægeuddannelse - Uddannelsesregion Nord
Temadagen afholdes torsdag, 19. november 2015
kl. 13.30-18.00 og med efterfølgende middag
på
Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park
10, 8200 Aarhus N.
Målgruppe;
undervisere & kursusledere på de generelle kurser for yngre læger, uddannelsesansvarlige overrlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger,
postgraduate kliniske lektorer

Selskabet henvender sig til dig, der har interesse
for medicinsk uddannelse. Vores medlemmer er i
øjeblikket primært læger, lægestuderende og
akademiske medarbejdere, som beskæftiger sig
med lægelig uddannelse.
Igennem dit medlemskab - koster 300 kr pr år - får
du mulighed for at deltage gratis i en række af
DSMU´s aktiviteter
Indmeldelse i DSMU

DSMU Årsmøde
den 5. november i Odense (gratis for medlemmer)
- bl.a. med oplæg ved Walter Epic - ”Feedback lets have the conversation”, transformationen fra
lægestudiet til KBU, workshops og net-working

DSMU Masterclass
den 5.- 6. november med fokus på ”Feedback hvordan får vi det udbredt” - evidens, nudging
praksis og . i forlængelse af årsmødet på Hotel
Plaza i Odense. Pris ca. kr. 2.700 inkl. overnatning
Se mere på: www.dsmu.dk

Temaet for dagen er læger og ledelse og vil kredse om spørgsmålene:
•

Hvad gør vi i specialuddannelsen for at
uddanne til rollen som leder, administrator
og organisator?

•

Hvordan bidrager kurser og organisation
til at sætte fokus på og træne denne rolle
så ledelsesperspektivet optimeres?

Øresundssymposiet - Clinical
Skills Training - 1. December
2015
Se program her
http://www.oresundsymposium.dk/
Pris 50 $

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Program og
tilmelding følger efter sommerferien.

Opfordring til at melde sig ind i
DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)

Symposiet om "Vejledning"
14. december i Domus Medica fra kl. 12.30-17.00.
Online tilmelding. Oplægsholdere bl.a. Berit Eika

DSMU er et videnskabeligt forum under Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS),
der har til formål at fremme udviklingen af og
forskningen i den præ- og postgraduat medicinske
uddannelse i Danmark.
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International Conference on Surgical Education & Training
November 30, 2015
| Rigshospitalet, Copenhagen
Abstract submission is now open!
ICOSET 2015 is a one-of-a-kind global gathering
of surgeons and educators to discuss the latest
techniques, standards and innovations in surgical
training and patient safety worldwide.
The theme of this year's event is "Competency
based training for better surgical care in the 21st
century". The Organizing Committee is seeking
abstract submissions that present scholarly work
in the area of surgical education. Trainees, educators, researchers, practicing surgeons, hospital
administrators and all those involved with the delivery of surgical education and training are invited
to submit.
Abstract Submission deadline is Wednesday, July
15, 2015.
Abstracts must be submitted electronically by
email to: ICOSET_abstracts@cpdtoronto.ca
Visit the ICOSET website for abstract submission
guidelines, process and important dates. View the
program agenda online and register early to save!
www.icoset2015.com
Pris 200 $
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