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Kære alle
Hermed har vi fornøjelsen at sende nyhedsbrev nummer 4 fra Lægelig
Videreuddannelse. Her kan du blandt andet læse om konferencen i
Ottawa, du får en kort status på 360º's projektet og vi giver lidt nyttig information om arrangementer, konferencer og ikke mindst Årsmødet som løber af stablen den 9.-10. juni, og hvor vi igen i år har sammensat et meget
spændende program.
Gitte, Charlotte & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Nyt fra Lægelig
Videreuddannelse
Ottawa konferencen
LVU har deltaget i den netop overståede Ottawakonference om kompetencevurdering. Der var
mange spændende input fra konferencen. Vi lærte
om motivation for vurdering og hvad vi behøver at
måle, hvordan man kan måle service outcome af
simulationstræning, hvordan bedømmelser kan
foretages elektronisk, om rater bias og kombination af forskellige metoder. Som afslutning hørte vi
om, hvordan patientperspektivet inddrages, om
metoden Entrustable Professional Activities og
endelig om bæredygtig feedback. Alt i alt en meget spændende og lærerig konference, som vi
glæder os til at fortælle mere om, når vi kommer
rundt i afdelingerne og på LVR møderne.

Deltagerne til AMEE 2016 er fundet
LVU vil gerne benytte lejligheden til at takke for
den store interesse for deltagelse til den kommende AMEE konference den 27.-31. august i
Barcelona. Vi modtog i alt 9 ansøgninger og det
var svært at vælge, men følgende har fået muligheden for at deltage:
• Dilek Kilic Cakar, uddannelsesansvarlig
overlæge, Fælles Akut Afdelingen
• Trine Tandrup Lamm, uddannelsesansvarlig
overlæge, Neurologisk afd.
• Morten Møller Poulsen, uddannelseskoordinerende yngre læge,
Medicinsk Endokrinologisk afd.
• Mie Sand Hougaard; uddannelseskoordinerende yngre læge, Hæmatologisk afd.
• Kristian Brogaard Krogh, HU-læge, Ph.d.,
Operation og Intensiv Syd
Vi glæder os og ser frem til nogle udbytterige dage i Barcelona.
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360°s projekt UAO'er på AUH –
kort status
Vi er nu godt i gang med at gennemføre 360°’s
feedback til alle UAO'er på AUH – et projekt hvor
vi stiller skarpt på UAO'ens rolle som leder af
afdelingens uddannelse og på samarbejdet med
afdelingsledelsen om denne opgave.
LVU er meget glade for den modtagelse projektet
har fået i afdelingerne. Dette betyder, at 24 UAO'er allerede har modtaget deres feedback og har
afholdt samtale med den ledende overlæge. Langt
de fleste ledende overlæger har endvidere benyttet muligheden for at få en sparringssamtale med
en ekstern konsulent om feedbackrapportens
opbygning og indhold inden samtalen med UAO'en. . I april/maj gennemfører 11 UAO 360°’s feedback processen og vi regner med, at de nye
UAO'er i efteråret/vinter 2016 også deltager i projektet.
Herudover har projektgruppen gennemført 16
telefoninterviews, hvor vi har spurgt til UAO'ens
og den ledende overlæges vurdering af at gennemføre 360°’s feedbackprocessen samt umiddelbart udbytte. Tilbagemeldingerne har været
meget positive og vi har modtaget værdifuld feedback med konstruktive ideer til forbedringer.
Vi glæder os til at få samlet alle erfaringer og data
fra projektet og til at følge op på Jeres udbytte i
løbet af 2017.

Ny UKYL netværksgruppe på
AUH
Der er taget initiativ til en netværksgruppe for
UKYL’er på tværs af centrene. Initiativet er kommet fra UKYL'erne selv, og det ser vi meget positivt på. Formålet med gruppen er at styrke
UKYL’ernes samarbejde og derigennem også i
endnu højere grad at sikre implementeringen af
nye tiltag og vedligeholde et godt uddannelsesmiljø på hospitalet. Mødeaktiviteten planlægges og
ledes af en Styregruppe med repræsentation fra
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alle centre. Der planlægges 2 årlige eftermiddagsmøder fra kl. 13-16 i november og marts,
foruden UKYL mødet på LVU’s årsmøde i juni.
Netværksgruppen er forankret under Lægelig
Videreuddannelse. og i det er i samarbejde med
Styregruppen målet , at de emner, som gruppen
arbejder med i størst mulig omfang får sammenhæng med andre tiltag på uddannelsesområdet.
En vigtig del af Netværksgruppemøderne vil være
"open space", hvor deltagerne deler og udveksler
egen erfaringer og får/giver feedback til hinanden.
Tiltag som dette har længe været efterspurgt, og
vi glæder os naturligvis derfor over interessen.
Der er aftalt evaluering efter et år. Vi håber, at
initiativet vil modtages positivt i afdelingerne.
Læs mere på hjemmesiden
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/for-uao-ogukyl/for-ukyl/netvarksgruppe/

Lægeprognose 2015-2040
Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort Lægeprognose 2015-2040 se;
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognoseog-dimensionering/laeger

I de kommende måneder indledes arbejdet med
Dimensioneringsplanen for de lægelige uddannelsesstillinger i Danmark for perioden 2018-22. LVU
opfordrer til at deltage i diskussionen i specialeselskaberne, som skal indgive høringssvar til
Sundhedsstyrelsen. På AUH vil der ligeledes blive
arbejdet med emnet og LVU vil løbende informere
Jer om dette.

samarbejdet og den store indsats I har ydet i årenes løb.
Vi regner med, at samle de nye UAO'er til en
uformel snak om rollen, hvilke arbejdsopgaver der
er samt en dialog om, hvordan I kan sparre og
drage nytte af lægelig videreuddannelse i det
daglige arbejde. Der kommer yderligere information om dette senere.
Vi vil lige give et par nyttige links til kontaktpersoner.
Support vedrørende logbog og evaluer.dk
Videreuddannelsessekretariatet
Margit Højbjerg Nielsen
Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: margit.nielsen@stab.rm.dk
Se endvidere
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
RMUK
Se på vores hjemmeside, hvor du kan downloade
vejledninger
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/rmuk
Er der spørgsmål så kontakt endelig Pia
(piavso@rm.dk)
UAO-kursus
Alle UAO'er på AUH forventes at gennemføre
regionens kursus for UAO. Kurset er fuldtegnet i
2016/17, men det er muligt at komme på venteliste til kurset 2017/18.
Kurset udbydes via Region Nordjylland´s
Plan2Learn så du finder informationer på

Velkommen til nye UAO'er

https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1586
3.

I løbet af foråret har 9 afdelinger valgt at skifte
uddannelsesansvarlig overlæge. Vi byder selvfølgelig velkommen til alle nye og glæder os til at
arbejde sammen med Jer. Samtidig skal der lyde
en meget stort tak til alle de afgåede UAO'er for

Du kommer på ventelisten ved at sende en mail til
Charlotte Fonseca (chkf@rn.dk), Ledelse og
Kompetenceudvikling, Region Nordjylland
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HUSK!
Feedback facilitator
Har du spørgsmål eller brug for sparring som
feedback facilitator, er du velkommen til at kontakte vores samarbejdspartner
PeoplePartner ApS
Christina Hjøllund
Egå Havvej 21
DK - 8250 Egå
Mob. +45 5054 4195
ch@peoplepartner.dk
www.peoplepartner.dk

UKYL – netværksgruppe AUH
Onsdag den 20. april kl. 14-17
Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS.
Invitation er udsendt
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/for-uao-ogukyl/for-ukyl
Ansvarlig; Anne-Sofie Kannerup
Tilmelding til piavso@rm.dk

Kontaktoplysninger
Lægelig Videreuddannelse
Vi befinder os på adressen:
Nørrebrogade 44
Bygning 4, stuen – Administrationen
Uddannelseskoordinerende overlæge
Gitte Eriksen
gitte.eriksen@rm.dk
Mobil 2619 0503
Uddannelseskoordinerende overlæge
Charlotte Green
charcarl@rm.dk
Mobil 2567 3828
Sekretær
Pia Soelberg
piavso@rm.dk
Tlf. 7846 1001

UKYL – Introduktionskursus
5. oktober kl. 13.00-16.00 - Mødelokale 1b – SKS
Invitation kommer senere.

Feedback facilitator kursus
– certificering
Den 19. maj afholdes kursus fra kl. 08-15 på AUH.
Læs mere om certificeringen på
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse/360graders-feedback/360-graders-feedbackfacilitator-certificering-kurser/
Tilmeldingsfrist er den 25. april – send en mail til
Pia Soelberg piavso@rm.dk

LVR møder
Akutcentret
29. september – kl. 13.00-16.00
(mødelokalet 2. sal bygn. 12)
Kræft og Inflammation-Centret
6. oktober – kl. 13.00-16.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)
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Mave-Barn-Centret
13. oktober – kl. 13.00-16.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)
Hoved-Hjerte-Centret
4. oktober – kl. 13.00-16.00
(Gæstekantine, loftskilt 15, stuen, SKS)

Vejlederkurser for speciallæger
For information om kurset se
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551
Vejlederkurserne i 2016 er alle fuldtegnede – det
er muligt at komme på venteliste
Datoer for vejlederkurser i 2017 annonceres inden
længe via Plan2Learn.rm.dk

Temadøgn Lægelig
Videreuddannelse 2016

Kalender eksterne
aktiviteter
Opfordring til at melde sig ind i
DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)
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.
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
http://dsmu.dk/?page_id=209

Den 9.-10. juni afholder vi på Sabro Kro og Hotel
årsmøde i Lægelig Videreuddannelse.
Det foreløbige og meget spændende program er
sendt ud. Vi glæder os til at bruge et par dage
sammen med jer til at informere, engagere og
arbejde intensivt med det overordnede emne "At
flytte mennesker og holdninger". Vi håber det
bliver udbytterigt og mindst ligeså succesfuldt som
sidste år.
Torsdag formiddag bliver der igen i år afholdt en
UKYL workshop. Denne gang med fokus på hvordan UKYL'erne bidrager til udvikling af vejlederne?
Vi gør opmærksom på, at det er obligatorisk at
deltage i årsmødet. Så hvis du ikke allerede er
tilmeldt – så skynd dig at tilmelde dig hos
Pia Soelberg – piavso@rm.dk

Symposium:
Feedback i klinisk praksis –
hvorfor gør vi det ikke noget
mere?
14. juni 2016 – kl. 12.30 – 17.00
Domus Medica – København Ø
Oplæg fra ledende lektor Bente Malling og seniorkonsulent Anne Gerhardt
http://dsmu.dk/?event=symposium-feedback-iklinisk-praksis-hvorfor-gor-vi-det-ikke-noget-mere

DSMU Årsmøde og Masterclass
Den 24.-25. november 2016, Århus Comwell
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Kursustilbud til UAO
Internatkursus: Den konfliktfyldte samtale
Den 6. og 7. oktober 2016 – start kl. 8.00
Papirfabrikken, Silkeborg
Kurset henvender sig til Uddannelsesansvarlige
overlæger og underviserne er to masters i konfliktmægling, Vibeke Haldrup og Bjarne Friis Pedersen.
Pris 12.000 kr. person
Tilmeldingsfrist den 1. august, i plan2learn.
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