


Årsmøde – program dag 1 





5-punktsplanen AUH 2017/18 

Uddannelse og læring flytter med ind  
 
1 

 
Den kliniske oplæring - dygtige læger og god patient behandling 

 
2 

 
Lærings- og uddannelsesmiljø – åbenhed og tryghed 

 
3 

 
Arbejdstilrettelæggelse & uddannelsesplanlægning - effektiv læring 

 
4 

 
Udvikling af uddannelsesorganisation og ”faculty” – ledelse og kompetencer 

 
5 

 
Kvalitet i de formelle vejledersamtaler – indhold, forventninger og ansvar   



• Kommunikationstræning – et 
ongoing uddannelsesprojekt 
 

• Train the Trainer – indførelse af 
kompetencekort TEE 
 

• Midtvejs-evaluering af afdelingen – 
feedback fra uddannelseslæger 
 

• Vagtoverlevering via Cetrea tavler – 
ny opsætning i Klinisk Logistik 
 

• Integration af e-læring om 
kemoterapi i introduktionen 
 

• Re-implementering af ISTAP – et 
akutmedicinsk supervisionsredskab’ 
 

• Uddannelses tjek-in og tjek-ud på OP 
 

• KBU lægers oplevede udbytte af den 
formelle uddannelsesvejledning 
 

• 360°’s feedback UAO  



Kompetencevurdering er en udfordring  
UAOérne siger det går fremad – bliv endelig ved …  

er 
Positiv 

udvikling 
Status quo 

Negativ 
udvikling 

Antal afdelinger, der 
brugermetoden 

Struktureret observation*  47% 30 % 23 % 34 

OSATS/Reznick* 50 % 30 % 20 % 11 

Mini-Cex* 40 % 57 % 13 % 23 

Kompetencekort* 49 % 26 % 25 % 35 

360°’s feedback**  15 % 75 % 10 % 40 

Generel vurdering** 22 % 77 % 11 % 9 

Casebaseret diskussion*** 23 % 49 % 28 % 40 

Audit*** 31 % 56 % 13 % 32 



Uddannelseslægernes feedback til AUH via evaluer.dk 



6 afdelinger, hvor uddannelseslægerne er 
særlig godt tilfredse - tillykke 
• Hud og kønssygdomme 

• Birgitte og Mads 

• Mikrobiologi 
• Marianne og Lisbeth 

• Neurorøntgen 
• Edith og Anette 

• Nuklearmedicin & Pet 
• Anne og Camilla  

• Neurofysiologi  
• Birger og Steffen 

• Farmakologi 
• Torben og Lene 



Claus Thomsen 
lægefaglig direktør 



Sundhedsstyrelsens uddannelsespris 2018 - MEA 

Aarhus Uni.hospital @AUHdk 13. mar 2018 - Twitter 
AUH er bedst til at uddanne yngre læger. Prisoverrækkelse i dag til MEA som bedste 

uddannelsessted i DK for yngre læger. Godt arbejde. Vi er SÅ stolte #auhdk #prisoverrækkelse 

#bedsteuddannelsessted #MEA #størsteviden #bedstebehandling #aarhusuniversitetshospital 

@Sundpol 

https://twitter.com/AUHdk
https://twitter.com/AUHdk
https://twitter.com/AUHdk
https://twitter.com/AUHdk
https://twitter.com/AUHdk/status/973490939745497088
https://twitter.com/AUHdk/status/973490939745497088
https://twitter.com/hashtag/auhdk?src=hash
https://twitter.com/hashtag/prisoverr%C3%A6kkelse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bedsteuddannelsessted?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MEA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/st%C3%B8rsteviden?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bedstebehandling?src=hash
https://twitter.com/hashtag/aarhusuniversitetshospital?src=hash
https://twitter.com/Sundpol


Bedste uddannelsesafdeling 2018 



16 x 4 Inspektorbesøg 17. april 2018  
Topkarakter til lægernes uddannelsesmiljø i Reumatologisk Afdeling 

 
Vi er et godt uddannelsessted, fordi vi har 
det hele, og fordi vi er enige om, at vi 
prioriterer uddannelse, og det har vi 
arbejdet intenst på i årevis 
Uddannelsesansvarlig overlæge Mogens Pfeiffer Jensen. 

Vi har stor opmærksomhed på lægers uddannelse, og vi har arbejdet på at løfte området ved at 

skabe rammer og struktur omkring uddannelse. Speciallægerne på Reumatologisk Afdeling har 

en stærk uddannelseskultur og har gjort en forbilledlig indsats for at udnytte mulighederne for 

uddannelse i dagligdagen, og den flotte inspektorrapport er fuldt fortjent. 

Lægefaglig direktør Claus Thomsen. 





Temadiskussion; ”Uddannelse uden grænser” 
 



Ugeskriftet 29. maj 2018 
”Deterlandetsførstogstørsteakutafdeling,derheltfra

bunden er skræddersyet til at give akut syge den bedste 

sammenhængendebehandlings”,siger regionsformand 

Andres Kühnau 
Den ledende overlæge på den nye akutafdelinger er Ole 

Mølgaard.  

”Jegglædermigheltvildt.Detharjeggjortiflereår,”siger

han og fortsætter: 

”Detherharviforberedtospåidesidstefire-fem år. Nu kan vi 

modtage patienterne i lyse og moderne omgivelser. Vi samler 

de akutte funktioner og vi kan give patienterne bedre 

sammenhæng i forløbene. De skal ikke flytte som tidligere. Nu 

bliver det speciallægerne, der kommer til dem. For de ansatte 

erjegheltsikkerpå,atdevilfåetbedrearbejdsmiljø.” 

”Akutafdelingen kan jo ikke være alene. Den skal have 

de specialer, der ligger bag med sig. Vi er indgangen 

til specialerne. Så det er en meget stor flyttedag i 

morgen med rigtig mange specialer”, siger Ole 

Mølgaard 

Hvem er chef? 

”Afdelingsledelseniakutafdelingener

organisatoriske ansvarlig for 

akutafdelingen, og jeg er fagligt ansvarlig 

for de ansatte i akutafdelingen. Men læger, 

der er ansat i en anden afdeling har deres 

leder som fagligt ansvarlig. Så man 

refererer altid til den afdeling, hvor man er 

ansat. Det er den eneste måde man kan 

gøredetpå.” 

”Vi har for længst lavet en prototype så 

organisationen er klar.” 





- Det betyder, at vi får nemmere 

ved at betale for medicin, og at 

vi kan sikre tilstrækkelige 

hænder på sygehusene. Jeg er 

meget glad for, at vi har fået det 

her løft af sundhedsvæsenet, 

siger regionernes formand, 

Stephanie Lose (V), da aftalen 

bliver præsenteret tirsdag 

morgen 



”Uddannelse uden grænser” 



Uddannelse uden grænser  

Ledende overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler 
Regionshospitalet Horsens 

Ph.d.-stud. Medical Management Center,  
 

Forandringsledelse – kompleksitet - innovation 
”teaming” – fælles spilleregler   

Organisationskonsulent, HR Udvikling, 
Region Midtjylland 

Cand. Mag. i Antropologi og internationale studier  
 

Kultur – kommunikation 
organisationsudvikling – samarbejde på tværs 



Pause 17-18 
Middag kl. 18.00 – omklædt! 

ALT MED UD AF LOKALET 



Habib Frost 
cand.med, CEO for Neurescue 



Citater af Habib Frost 

• »Jeg har altid været fascineret af det banebrydende. Om det så var 
avanceret teknologi, verdensproblemer eller livstruende sygdomme.« 

• "Læger skal droppe frygten for erhvervslivet” 

• »Jeg synes, det er ærgerligt, at medicinstuderende i dag alt for tidligt 
tvinges ind i en silo og til blindt at rette sig mod et mål på grund af 
hård konkurrence om at få et populært speciale, hvilket skader 
nytænkningen. Jeg følte selv et stort pres for tidligt at vælge til og 
fra,«  

• »Min generation har det med at ville profilere sig med et eller andet. 
Og i mit tilfælde var det det tekniske og videnskabelige.« 



Husk – alt med ud af lokalet 
 
Morgenmad kl. 7.00-7.55 
 
Klar til dag 2 kl. 8.00 

Networking – ”husk kuponer” 

 



Ugeskriftet 
”Deterlandetsførstogstørsteakutafdeling,derheltfra

bunden er skræddersyet til at give akut syge den bedste 

sammenhængendebehandlings”,siger regionsformand 

Andres Kühnau 
Den ledende overlæge på den nye akutafdelinger er Ole 

Mølgaard.  

”Jegglædermigheltvildt.Detharjeggjortiflereår,”siger

han og fortsætter: 

”Detherharviforberedtospåidesidstefire-fem år. Nu kan vi 

modtage patienterne i lyse og moderne omgivelser. Vi samler 

de akutte funktioner og vi kan give patienterne bedre 

sammenhæng i forløbene. De skal ikke flytte som tidligere. Nu 

bliver det speciallægerne, der kommer til dem. For de ansatte 

erjegheltsikkerpå,atdevilfåetbedrearbejdsmiljø.” 

”Akutafdelingen kan jo ikke være alene. Den skal have 

de specialer der ligger bag med sig. Vi er indgangen 

til specialerne. Så det er en meget stor flyttedag i 

morgen med rigtig mange specialer”, siger Ole 

Mølgaard 

Hvem er chef? 

”Afdelingsledelseniakutafdelingener

organisatoriske ansvarlig for 

akutafdelingen, og jeg er fagligt ansvarlig 

for de ansatte i akutafdelingen. Men læger, 

der er ansat i en anden afdeling har deres 

leder som fagligt ansvarlig. Så man 

refererer altid til den afdeling, hvor man er 

ansat. Det er den eneste måde man kan 

gøredetpå.” 

”Vi har for længst lavet en prototype så 

organisationen er klar.” 



- Det betyder, at vi får nemmere 

ved at betale for medicin, og at 

vi kan sikre tilstrækkelige 

hænder på sygehusene. Jeg er 

meget glad for, at vi har fået det 

her løft af sundhedsvæsenet, 

siger regionernes formand, 

Stephanie Lose (V), da aftalen 

bliver præsenteret tirsdag 

morgen 



Uddannelsesfortællinger 



Uddannelseslægernes feedback til AUH via evaluer.dk 
Mit samlede uddannelsesudbytte  


