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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 2015
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om ”det nye hold” i
Lægelig Videreuddannelse inkl. en mindre organisationsændring, året der gik, nye aktiviteter, gode uddannelsestilbud og til
sidst en opdateret kalender for 2016
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Gitte, Charlotte & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse
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Og hvad har LVU så lavet i 2015?
Nyt hold i Lægelig Videreuddannelse
I LVU fik vi ny sat et nyt hold i 2015. Først
sagde vi farvel til sekretær Alexandra Marcinkowska, der efter en stor indsats i LVU fik en
ny opgaver som sekretær for HR-chefen. Det
betød, at vi fra 1. marts sagde velkommen til
sekretær Pia Soelberg, der kom fra en stilling
i en stor privat virksomhed. Pia blev umiddelbart kastet ud i opgaverne med statusmøder,
Årsrapport 2014 og Årsmøde 2015. Pia har
på meget kort tid sat sine ben solidt ned i
LVU på en meget kompetent og professionel
måde.
15. maj sagde vi farvel til Bente Malling, der
siden 2006 har været en fantastisk UKO på
AUH, men samtidig kunne vi sige et stort til
lykke til Bente med stillingen som ledende
lektor på CESU. LVU har fortsat et tæt samarbejde med Bente omkring en række opgaver og håber at styrke dette yderligere gennem fælles forskningsaktiviteter.
1. oktober sagde vi velkommen til overlæge,
Ph.d. Charlotte Green Carlsen som ny uddannelseskoordinerende overlæge. Charlotte
er tilknyttet Akut-centret og Kræft- og Inflammationscentret og er gået i gang med arbejde
sig ind på dels afdelingerne og dels de mange andre forskellige opgaver, vi varetager
som UKO’ere på AUH.
Endvidere er der i løbet af 2015 sket en ændring i LVU´s organisatoriske placering således, at vi fra 1. oktober er blevet en del af
Kvalitetsafdelingen. Dette betød, at vi fra at
være flyttet med HR-afdelingen på Olof Palmes Allé i juni måned, flyttede ind Administrationen på Nørrebrogade.

Det har været et meget travlt og udbytterigt år
for LVU på AUH med rigtig mange aktiviteter.
”Uddannelsesopgaven” var et af de fire områder på hospitalets Agenda for 2015, som vi
i LVU var meget glade for! For det understreger, at det arbejde, der gøres på uddannelsesområdet, er værdsat og prioriteret. Konsekvensen er dog samtidig, at der er en ekstra opmærksomhed på det, vi går og gør som
uddannelsesansvarlige på alle niveauer. Vi
har i LVU kunnet registrere, at vi inddrages
mere i de diskussioner og beslutninger, der
tages på hospitalsniveau som vedrører uddannelse. AUH ønsker, at uddannelsen skal
blive ved med at være et varemærke, så LVU
skal sammen med Jer endnu mere ”tænke
nyt/innovativt/ud af boksen” og hele tiden
kunne levere nye løsninger på, hvordan vi
bedst uddanner fremtidens speciallæger
samtidig med, at vi udfordres af ændrede
patientforløb, udredningsretten, udflytning
under fælles tag mm.
”Mesterlæren skal flytte med” overskriften på
6-punkts planen for den lægelig videreuddannelse på AUH har dannet baggrund for
vores aktiviteter og diskussioner i løbet af
2015. Årsmødets tema ”fra papir til praksis”
gav inspiration til, hvordan vi hver især kan
gøre en forskel i mødet med andre. Er vi i
parkeringskælderen eller i penthouse når vi
arbejder med at motivere til at indføre nye
tiltag på uddannelsesområdet samtidig med
at vores kolleger kæmper med at få det daglige kliniske arbejde til at fungere?”

Vi vil opfordre Jer til at I kigge forbi til en kop
kaffe, og vi regner med at blive, hvor vi er i
2016!
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I alle centre er der arbejdet med, hvordan
uddannelsesteamet kan indgå aktivt i de forandringer, der sker, når AUH og patientbehandlingen ændrer sig. Alle har på LVR møderne bidraget aktivt, og vi oplever, at er en
meget stor lyst blandt Jer alle til at ville involverer sig og påtage et større ansvar i afdelingen. Heldigvis har afdelingens ledelseskreds
det samme ønske, så LVU vil sammen med
hospitals- og centerledelserne diskuterer,
hvordan vi styrke samarbejdet mellem uddannelsesteamet og afdelingsledelsen. Et
initiativ i den retning er 360°’s feedback til alle
UAO’er på AUH, som netop har til formål at
bringe afdelingsledelsen og UAO tættere
sammen og sikre en fælles forståelse af,
hvordan afdelingens uddannelse kan udvikles
og især, hvordan UAO kan styrke sit lederskab.
På Årsmødet holdt vi for første gang en
”UKYL workshop” med meget stor opbakning
fra alle afdelinger. Vi diskuterede funktionen
som UKYL på AUH, funktionsbeskrivelsen,
og vi besluttede, at der skulle etableres et
”UKYL netværk på AUH” og et ”UKYL introkursus”, som tilbud til nye i funktionen. AnneSofie Kannerup, afd. P, tog initiativ til kick-off
mødet, der blev afholdt i oktober med 22 deltagere. På mødet blev form og formål med
netværket diskuteret og dette resulterede i en
”ERFA” form kombineret med et uddannelsesfagligt indhold. Der planlægges med 2
årlige møder som planlægges af en Styregruppe med repræsentanter fra de 4 centre i
samarbejder med LVU.
3-timers møderne sætte i år fokus på rollen
som ”Leder, administrator og organisator” –
hvilke muligheder ser uddannelseslægerne
for at styrke deres kompetencer på dette område? LVU har valgt at sætte fokus på netop
dette område, fordi vi vedopbygning af et nyt
fælles hospital får brug for, at også uddannelseslægerne går aktivt ind i denne opgave.
På alle afdelinger har I som uddannelsesansvarlige arbejdet professionelt med at løse
uddannelsesopgaven indenfor de givne
rammer og muligheder. Jeres indsats giver
resultater – det ser vi blandt andet ved, at vi i
de 11 Inspektorbesøg, der er afviklet i 2015,

kun har indkasseret 4 ”to-taller” = skal forbedres, og at alle afdelinger skal have rutine besøg i 2019. Et stort tillykke fra LVU.
På området ”Faculty Development” har aktiviteten igen i år være høj med 9 UAO’er på
kursus for uddannelsesansvarlige overlæger
og 6 er tilmeldt det kommende kursus, 20
speciallæger har deltaget i vejlederkurset, 14
er certificeret som feedback facilitatorer. 4
UKYL’er deltog i AMEE 2015 i Glasgow, og
flere af Jer har deltaget i nationale uddannelsesmøder. Vi vil i 2016 forsøge at bliver bedre til at få Jeres nye viden sat på dagsordenen på LVR møderne.
RMUK er nu i brug på næsten alle afdelinger.
LVU vil sammen med Sundhedsuddannelser,
Region Midt, arbejde på, at RMUK udvikles –
så bliv endelig ved med at sende Jeres ideer
og spørgsmål til os.
På området Færdigheds & Simulationstræning etableres fra 1. januar 2016 MidtSim
som en fælles højtspecialiseret regional enhed ledet af Charlotte Paltved. MidtSim erstatter ”SkejSim” og bliver dermed også
AUH’s enhed for Færdigheds & Simulationstræning. Vi er som UKO’er involveret i at beskrive det aktuelle og fremtidige behov set ud
fra en AUH vinkel. Vi får helt sikkert brug for
Jeres hjælp til dette, og vil sætte brugen af
træning/læring ”væk fra patienten” på dagsordenen på LVR møderne.
Det overordnede
fokus har været ”den
moderne mesterlære” - den kliniske
oplæring herunder
brugen af struktureret kompetencevurdering, feedback og
en særlig opmærksomhed på, hvordan
vi sikrer refleksiv
praksis og evne til at foretage det kliniske
skøn. En lang række afdelinger, har inspireret
af Årsmødet, indarbejdet ”dagens case” ad
modum Thomas Balslev i en eller flere konferencer – et godt eksempel på, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at hente inspiration
udefra, og at I går i gang med at prøve det
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nye af, og tilpasse det til Jeres egen afdeling
– bliv endelig ved med det!
”Feedback spejlægget” lever endnu og der er
en stigende bevidsthed om, at feedback er
nødvendig ud fra både et lærings- og patientsikkerheds perspektiv. I 2015 deltog vi i et
udviklingsprojekt med CESU, Health omkring
brugen af feedback i forhold til de medicinstuderende. Flere af Jer har bidraget med
videoklip mm, og resultatet kan ses via dette
link. Måske kan I bruge et klip som opvarmning til en feedbackdiskussion. Se fx ”når
feedback afvises” eller ”ærlig feedback giver
udvikling”.
Vores fælles udfordring som uddannelsesansvarlige er, hvordan vi kan blive bedre til at
bruge kompetencevurdering, som en integreret del af dagligdagen, dvs. som en del af
oplæring/introduktion, til sikring af progressionen i læringen og til den endelig vurdering
af, om en kompetence mestres. LVU vil i
2016 sætte fokus på kompetencevurdering
blandt andet ved at se på de afdelinger, der
er lykkedes. Hvordan ”markedsfører” vi kompetencevurdering, og hvordan kan vi styrke
uddannelseslægernes ansvar og engagement? Måske vil den nye spørgeramme i
evaluer.dk give anledning til et større fokus,
da 6 spørgsmål nu handler om kompetencevurdering!

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.
Gitte, Charlotte og Pia

Julegodterne blev vundet af:


Neurologisk afd. F



Anæstesiologisk afd. I afsnit T



Klinisk Farmakologisk afd.

En forudsætning for læring er, at mestrene og
lærlingen er i kontakt med hinanden, at der er
sikret krydspunkter – fysiske eller virtuelle.
Derfor vil vi på de kommende statusmøder
have et særligt fokus på, hvordan I arbejder
med at få arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning til at hænge bedst muligt
sammen. Igen med det mål at kunne sprede
ideer og gode erfaringer på tværs af AUH.
Måske er der brug for, at uddannelsesteamene besøger hinanden og undersøger, hvordan uddannelsesledelse og praksis fungerer
hos andre inkl. kommer med et udfordrende
og konstruktivt blik på ”plejer”?
Alt i alt et arbejdsomt uddannelsesår i LVU
og på alle afdelinger på AUH.
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UAO kursus – datoer 2016
UKYL – introkursus
Torsdag den 21. januar 2016 fra kl. 13-16
Mødelokale 1b, SKS.
Invitation er udsendt
Ansvarlig; Charlotte Green
Tilmelding til piavso@rm.dk

UKYL – netværksgruppe AUH
Onsdag den 20. april fra kl. 14-17
Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS.
Ansvarlig; Anne-Sofie Kannerup
Tilmelding til piavso@rm.dk

LVR møder
Akutcentret
1. marts – kl. 13.00-15.00
(mødelokalet 2. sal bygning 12 NBG)
Kræft- og Inflammationcentret
3. marts 2016 – kl. 13.00-15.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)

26.-28. januar 2016
25. maj 2016 inkl. deltagelse af de ledende overlæger fra kl. 8.30-13.00
UAO kurset i 2016/17 – er fuldtegnet inkl.
6 deltagere fra AUH
Det er muligt at komme på venteliste til
kurset 2017/18 ved at sende en mail til
Charlotte Fonseca (chkf@rn.dk), Ledelse
og Kompetenceudvikling, Region Nordjylland

Vejlederkurser for speciallæger
LVU vil i 2016 fortsat betale kursusgebyr
for 20 deltagere. 15 har benyttet sig af
dette tilbud – først til mølle til de sidste 5
pladser
For information og tilmelding se
Vejlederkurser for speciallæger
Vejlederkurser i Århus 2016
10.-11. maj og 16. juni (fuldtegnet)
9. -10. november og 6. december 2016
(ledige pladser)

Temadøgn lægeligvidereuddannelse 2016

Mave-Barn-Centret

Den 9.-10. juni Sabro Kro og Hotel

25. februar 2016 – kl. 13.30-15.30
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)

UKYL workshop fra 10.00 - 12.00

Hoved-Hjerte-Centret
24. februar 2016 – kl. 13.00-15.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)

Årsmøde for UAO’er og UKYL’er fra kl.
13.00. Igen i år deltager lægefaglig Direktør Claus Thomsen begge dage og de 4
lægefaglige centerchefer deltager i en
fælles debat om morgenen dag 2
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DSMU symposium – Feedback i
klinisk praksis – hvorfor gør vi
det ikke noget mere?
25. april 13-17.30

AMEE 2016, Barcelona

Domus Medica – program følger

Lægelig Videreuddannelse har igen i
2016 mulighed for at invitere deltagere til
den årlige europæiske uddannelseskongres AMEE (Association of Medical Education in Europe). Kongressen afholdes
i Barcelona i perioden 27.-31. august.
Kongressen har et stort og alsidigt program, som spænder fra præsentation af
de sidste nye forskningsresultater til
workshops for såvel begyndere som mere
erfarne indenfor medicinsk uddannelse.
Fra Lægelig Videreuddannelse skal der
lyde en klar opfordring til at deltage i kongressen. For alle med interesse i uddannelse vil kongressen helt sikkert give inspiration til det videre arbejde i egen afdeling.

DSMU sommermøde - Forskning
i medicinsk uddannelse – hvilke
metoder til hvad?

Lægelig Videreuddannelse betaler 5
pladser (kongresgebyr, rejse og hotel –
men ikke forplejning eller lønrefusion til
afdelingen). Alle medlemmer af det lægelige videreuddannelsesråd kan søge om
deltagelse. Ved udvælgelsen vil der særligt blive lagt vægt på, om ansøger har
abstract indsendt eller igangværende uddannelsesrelaterede projekter, der kan
være behov for inspiration til. Der er også
mulighed for at vedlægge udtalelse, der
begrunder deltagelsen med en særlig
indsats indenfor den lægelige videre uddannelse fra ansøger.

Medlemskab af DSMU giver rabat på deltagelse i aktiviteterne. Pris 300 kr pr år –
tilmeld dig her

22. august 13.00-17.00
Vejle Sygehus

DSMU masterclass 24.-25. november 2016,
Hotel Comwell, Århus - program følger

DSMU Årsmøde 24. november
Hotel Comwell, Århus - program følger

PKL- seminar 2016
Mesterlære (r) – i den nye sygehusstruktur?

9.-10. maj 2016 (for PKL)

Frist for ansøgning til LVU om deltagelse i kongressen er 15. marts 2016
Ansøgning sendes pr. mail til sekretær
Pia Soelberg (piavso@rm.dk)
Læs mere her
Frist for indsendelse af abstract er 15.
februar 2016
Læs mere her
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