Temadøgn - Lægelig videreuddannelse AUH
29.-30. oktober 2020 - Scandic Bygholm Park

Program
Dag 1
09.30-10.00

Ankomst for alle
– kaffe og brød

10.00-10.10
Velkomst
		
v/Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæger
10.10-12.00

UKYL workshop
Lederudvikling i rollen som UKYL

Hvordan tager man ledelse og ansvar for uddannelsen i afdelingen som en af uddannelsesteamet? Oplæg og gruppediskussioner
v/Styregruppen for UKYL netværket på AUH
		

12.00-12.15

Valg til styregruppen for UKYL Netværksgruppen

10.10-12.15

UAO workshop
Mit lederskab som UAO
v/Mogens Lauesen – cand. mag, E-MBA, organisationskonsulent, Koncern HR,
Udvikling

12.15-13.15

Frokost

13.15-15.10

”Psykologisk Sikkerhed” – postersession med præsentation af tiltag
fra 3-timersmøder 2019
v/udvalgte afdelinger

15.10-15.30

Kaffepause

15.30-17.45

Kunsten at lære fejlbarlighed - Hvordan kan læger under uddannelse opbygge mod til at tale om det, der kan være svært i arbejdet?
V/Mille Mortensen, cand. mag. i Psykologi, Ph.d. stud, ekstern lektor, Institut for
Psykologi, Københavns Universitet

At lære indebærer oplevelser af inkompetence, uvidenhed, usikkerhed og tvivl.
Lige såvel som det rummer oplevelser af succes og mestring! Men hvordan hjælper vi bedst uddannelseslægerne til at tackle egen fejlbarlighed, når patienter og
pårørende ønsker sig at møde den omnipotente læge? Hvordan kan vi opbygge et
psykologisk sikkert rum, hvor uddannelseslæger får mod til at dele tanker og oplevelser om tvivl og usikkerhed i arbejdet?
Oplæg til inspiration efterfuldt af gruppediskussioner og opsamling af tips & tricks

17.45-18.45

Pause - inkl. opfriskning og omklædning

19.00-21.00

Spisning

21.00

Net-working

Dag 2

07.00-08.00

Morgenmad

08.00-08.05

Åbning af Årsmøde dag 2

08.05-10.00

Topmøde om den lægelige videreuddannelse på AUH – hvornår og
hvordan får vi uddannelsen i balance på AUH?
v/lægefaglig direktører Claus Thomsen, Jørgen Schøler Kristensen og
sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg

10.05-10.30

Kort pause

10.30-12.00

Hvordan arbejder vi læring, uddannelse og kompetenceudvikling
på AUH – anden halvleg?

Hvad er det vigtigste vi skal arbejde med indenfor den lægelige videreuddannelse
på AUH 2021/22? ”Walk and talk”, gruppediskussion og udarbejdelse af 2-års plan

12.00-13.00

Frokost

13.00-15.00

Brug af IT til læring – hvad har du af udfordringer som
uddannelsesansvarlig anno 2020?

v/Mads Dahl, MSc. Ph.d., specialkonsulent, Health, Aarhus Universitet

		
Hvilke uddannelsesopgaver kunne med fordel digitaliseres og hvad vil det kræve?
		

Hvad kan jeg selv sætte i gang – egne erfaringer og oplevede begrænsninger?
Hvor kan jeg få sparring? Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af AUH?
En meget deltageraktiverende workshop, hvor der bl.a. arbejdes med opbygning
af ”dynamiske cases” understøttet af IT

15.00-15.15		 Opsamling og afrunding
		

v/Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, uddannelseskoordinerende overlæger

Ret til ændringer forbeholdes

