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Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 13 fra Lægelig
Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan finde datoer for kurser og
mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en rigtig god sommer
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Udskiftning på UAO posten
Vi vil benytte anledningen til at komme med en
stor tak for uddannelsesindsatsen til de 5 UAO'er,
der har forladt os i løbet af første halvår 2019. Det
drejer sig om;
Årsrapporten 2018 fra Lægelig Videreuddannelse
er på vej rundt til alle afdelinger og vi takker for
alle jeres bidrag til den. Årsrapporten kan naturligvis læses på LVU’s hjemmeside.
Sommeren står for døren, og det er hermed tid til
at få vigtige uddannelsesdatoer i kalenderen til
efteråret 2019. Vi glæder os til at se Jer alle på
Årsmødet den 12.-13. september .
Endnu en gang stort tillykke til Led- og Bindevævssygdomme, der i marts fik prisen som bedste uddannelsesafdeling 2019, uddelt af Sundhedsstyrelsen via Inspektor-ordningen. AUH har
dermed som det første hospital fået prisen to år i
træk, da Diabetes og Hormonsygdomme fik prisen
i 2018. Led og Bindevævssygdomme præsenterer
deres indsats på næste møde i det Regionale Råd
for Lægers Videreuddannelse til september.

 Birgitte Stausbøl-Grøn,
Hud- og Kønssygdomme
 Poul Frost, Arbejdsmedicin
 Martin Heje, Bryst- og Plastikkirurgi
 Svein Åge Rodt, Bedøvelse og Operation
 Mogens Pfeiffer Jensen, Led- og
Bindevævssygdomme
Vi har samtidig fornøjelsen at byde velkommen til
5 nye UAO'er;
 Mads Nyhuus Bendix Rasch, Led og Bindevævssygdomme, konstitueret UAO 1. august
 Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicin fra 1.
april
 Henrik Frank Lorentzen, Hud og Kønssygdomme fra 1. maj
 Susanne Scheppan, Bedøvelse og Operation,
konstitueret UAO fra 1. maj
 Mille Sværdborg, Bryst- og Plastikkirurgi, konstitueret UAO fra 1. juli
Vi ser bestemt frem til et godt samarbejde.

Tema for 3-timers møder efteråret 2019
I efteråret skal der igen afholdes 3-timersmøder
på alle afdelinger på AUH.
Årets obligatoriske tema er
”Psykologisk sikkerhed"
– det trygge uddannelses- og læringsmiljø
Psykologisk sikkerhed" er et af de centrale temaer
for arbejdsmiljøindsatsen på Aarhus Universitetshospital i 2019. Begrebet ”psykologisk sikkerhed”
opstod ved, at forskeren Amy Edmonson undersøgte sammenhængen imellem gode teams og
mængden af fejl rapporteret imellem kiruger og
fandt, at jo bedre teams des flere fejl. Det var ikke
fordi de lavede flere fejl, men fordi de var bedre til
at tale om fejl som en del af læringen. Denne
sammenhæng er essensen af ”psykologisk sikkerhed”.
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Et team, der har en høj grad af ”psykologisk sikkerhed”, er mere tilbøjelige til
 at søge feedback; klar til at lære, gøre sig
sårbar og modtage negativ kritik
 at søge hjælp; går til andre teammedlemmer
for hjælp eller deler informationer
 at sige sin mening; diskuterer fejl og uventede resultater – det er omkostningerne værd at
sige sin mening!
 innovation; nye ideer kan bringes frem også
ved uenighed - der er risikovillighed, og der
eksperimenteres
 at bryde grænser; koordinerer, støtter og
hjælper på tværs af grupper, kan levere dårlige
beskeder og tør tage risikoen ved at bryde
grænser
Vi ser frem til, at alle afdelinger på AUH får
diskuteret, hvordan gruppen af uddannelseslæger
kan bidrage til at øge den psykologiske sikkerhed
i en afdeling
Deadline for indsendelse af handleplan bliver 20.
december 2019

3-timers kick-off for mødeledere
Den 8. oktober
Tidspunkt; kl. 13.00-15.00
Sted: Konference J115-135, Indg.J, J110
Tilmelding via mail til Pia senest den 1. oktober

Mindfullness-Baseret-StressReduktion (MBSR)
AUH har længe tilbudt MBSR forløb på 8 uger til
ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen udbød i efteråret 2018 i samarbejde med LVU et MBSR
forløb udelukkende for KBU og I-læger. De deltagende læger evaluerede kurset som udbytterigt
men satte også pris på at være et monofagligt
hold. Vi har derfor valgt at lave et hold til efteråret
for alle uddannelseslæger (se vedhæftede flyer).
Der er tilmelding via plan2learn
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=57231

Vi vil opfordre jer til at sprede informationen om
kurset, da det kun bliver oprettet som selvstændigt kursus ved 12 tilmeldinger og der er aktuelt 5
tilmeldte.
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Aktiviteter for Uddannelsesteamet
UKYL netværk
Næste planlagte møder er;
 Torsdag den 12. september kl.10.00-12.00
Workshop for alle UKYL´er på AUH om, hvordan vi sammen skaber tryghed i læring på
tværs af AUH (i forbindelse med Årsmødet).
 Onsdag den 4. december kl.13.00-16.00
Hvor efterårets UKYL workshop holdes med
temaet: Sammen bliver vi stærkere; hvordan
kan vi lære af hinanden og udnytte vores ressourcer og erfaringer bedst muligt.

360°’s certificeringskursus
Den 26. september afholdes 360°’s certificeringskursus.Der tilbydes nu 3 pladser på den næste
360 feedback certificeringskursus. Læs mere om
kurset og den efterfølgende supervision af en
feedbacksamtale via LVU hjemmeside
Dato; 26. september 2019
Tidspunkt; 09.00-15.00
Sted; Olof Palmes Allé 15
Certificeringen betales af AUH

LVR-møder
Medicinske specialer
Den 6. november - kl. 12.30-15.30
(Konference G206-122, indg. G, G206)
Kirurgiske specialer
Den 20. september - kl. 12.30-15.30
(Konference J115-137+139, Indg. J, J110)
Lægefaglig direktør Claus Thomsen deltager
Tværgående specialer
Den 28. november 12.30-15.30
(Konference J116-135-Universitetstorv-Nord)

UKYL-introkursus
Den 29. oktober - kl. 13.00-15.30 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
(Mødelokale J115-135, indgang J, J110)
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Er der udskiftninger på UKYL posten på vej, så
kontakt også gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

Ottowa 2020 konference

Tilmelding via mail til Pia senest den 21. oktober

"Assessment of health professionals and evaluation of programmes; Best practice and future development"

KBU-møde

Tidspunkt; den 29. februar til 4. marts 2020
Sted; Kuala Lumpus, Malaysia

Næste møde for afdelinger med KBU læger bliver
den 11. december kl. 13.30-15.30 (mødelokale 4,
G206-124). Pia har sendt kalenderinvitation via
Outlook.

AMEE 2019 – join online

Se mere på http://ottawa2020.org/
Deadline abstract (oral præsentation, poster og
workshops) er 15. september 2019
Early birds til 15. december 2019

MUK 2020
Der er nu kommet nyt om MUK2020 (Medicinsk
Uddannelseskonference), der kommer til at foregå
7.-9. juni 2020 i Århus.
Konferencens overordnede tema er: "Hvordan
skaber vi lægers uddannelse i fremtiden - sammen?”
Konferencen samler nationale aktører på tværs af
den lægelige uddannelse – præ- og postgraduat,
videre- og efteruddannelse – til en konference
med fokus på lægers uddannelse.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i AMEE
2019 kan du opleve en række symposier og fællessessioner (plenary) via live streaming. Der er
mulighed for at e-maile og twitte med oplægsholdere, adgang til konference App og abstracts.
Prisen er 75 £ og giver adgang via en device.
Du kan købe adgang via
https://amee.org/conferences/amee-live
Vi har institutionelt medlemskab til AMEE
Login; gitte.eriksen@rm.dk
Password; LVUAUH2018
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Se den vedhæftede teaser, og sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

DSMU
Efterårssymposium den 12. september kl.
15.00-18.00 i Aalborg. Tema; Klinisk beslutningstagning
Tilmelding
Arrangementet er gratis for medlemmer af DSMU
og koster 300 kr. for ikke-medlemmer.
Klik her for tilmelding
Årsmøde 14. november, i København. Temaet
er overordnet feedback. (Invitation er vedhæftet)
Keynote speaker på Årsmødet; Chris Watling,
Associate Professor, Ph.D. Scientist, Center for
Education Research and Innovation(CERI), Canada og har en lang forskningskarriere indenfor
postgraduat uddannelse med fokus på feedback
og titlen på oplægget er" The promise and the
perils of feedback in medical education"
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Abstract frist til årsmødet er den 30. september
(call for abstract er vedhæftet).
(endnu ikke åben for tilmelding)
Der afholdes endvidere masterclass fra torsdag
den 14. til og med fredag den 15. november, hvor
emnet er feedback.

UAO-kursus 2019/2020
Kurset er fuldtegnet. Det er muligt at komme på
venteliste til kurset 2020/21 – send en mail til
Charlotte Fonseca chkf@rn.dk

Vejlederkursus for speciallæger
Der er aktuelt 2 ledige pladser på kurset i Aarhus
den 21. og 22. oktober samt 19. november. Øvrige kurser i 2019 er fuldbookede. Det forventes at
datoer for vejlederkurser 2020 offentliggøres i
august måned.

Informationsmøde for 12.
semesters medicinstuderende
Mødet afholdes fredag den 11. oktober 2019
– kl 14.15-16.30
Aarhus Universitetshospital Øst:
Auditorium A, indgang G6, G206 DNU,
Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus N
(invitation vedhæftet)

Simulatorinstruktør workshop
efterår 2019
MidtSim tilbyder simulatorinstruktører en uddannelsesdag sammensat af simulationsfaglige workshops.
Det er muligt at deltage i en eller to af nedenstående workshops. Hver workshop varer 2 ½ time
 Simulation og flytning
 Figurant og patientperspektiv, hvorfor og hvodan!(Heldags)
 Scenariedesign
 Det trygge læringsrum, hvor ligger det?
 Intro til ny debriefingsmetode
 Implementering af simulation
Dato; 12. november
Tid; kl. 8.30-16.00 – obs det er muligt at deltage
hele dagen eller kun formiddag eller eftermiddag
Sted; Incuba Science Park, MidtSim
Deltagelse er gratis. Tilmelding
på https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53659

Debriefingsworkshop
- Intermediær simulatorinstruktøruddannelse
– efterår 2019
Henvender sig til erfarne simulatorinstruktører, der
ønsker at udvikle deres debriefing kompetencer. Fokus er debriefingsmetoden TeamGAINS,
spørgeteknikker, analyse og refleksion over læringsmål, ekspertrollen og co-debriefing.
Dagen byder på teoretiske oplæg, refleksion,
hands-on og feedback.
Dato;16 september
(frist for tilmelding er 16. august) eller
7 november (frist for tilmelding er 22. oktober)
Tid; kl. 8.00-16.00
Sted; Incuba Science Park, MidtSim
Deltagelse er gratis.
Beskrivelse af workshops, program og tilmelding
på: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=57052
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Simulatorinstruktøruddannelse
efterår 2019
Via MidtSim er tilbud om simulatorinstruktøruddannelsen til alle sundhedsprofessionelle, der
ønsker at kunne facilitere simulationsbaseret træning og læring i egen praksis med henblik på at
initiere og understøtte individuel læring for kollegaer.

Klik her for at læse rapporten om 3timersmøderne 2018.

Uddannelsen giver endvidere et indblik i, hvordan
brug af simulation til træning af fx komplicerede
patientforløb i egen afdeling eller på tværs af hospitalet kan medvirke til organisatorisk læring og
derigennem fx medvirke til øget patientsikkerhed
og teamsamarbejde
Næste uddannelsesforløb; 22-24. oktober 2019
Kurset er fuldtegnet – men det er muligt at kommen på ventelist
Frist for er 1. august 2019 – via
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=55211

Pris; obs det er gratis for ansatte på AUH at deltage

3-timersrapporten 2018
- videndeling i den postgraduate
uddannelse

Årsrapporten 2018 fra Hospitalsenheden Midt
er vedhæftet.

Aktuel videnskabelig artikel
Jane Ege Møller og Matilde Brøgger, to af underviserne på kommunikationskurset for KBU-læger,
har fået antaget en artikel i et internationalt tidsskift på baggrund af data fra kommunikationskurset.
How do residents perceive and narrate stories
about communication challenges in patient
encounters? A narrative study
Access article at:
http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/full/bmjopen-2019-029022

Vi har modtaget en rapport om Aalborg Universitetshospitals 3-timersmøderne 2018 samt følgende tekst fra Susanne Nøhr:
3-timersrapporten 2018 er en kort synopsis, som
samler indtrykkene fra Aalborg Universitetshospitals 3-timersmøder 2018. Her var emnet frit –
ordet de yngre lægers – og fokus var på uddannelsen i den enkelte afdeling.
Rapporten er tænkt som en appetitvækker til, at
man kan inspireres og guides til at søge idéerne i
de enkelte afdelingers input.
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