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Kære alle
Håber I alle har holdt en velfortjent sommerferie. Vi glæder os til at følge op
alle de ideer og ønsker til nye initiativer indenfor den lægelige videreuddannelse som blev diskuteret på årsmødet.
Vi forventer, at den ledelsesmæssige omstrukturering på AUH også får en
betydning for vores område, men ligegyldig, hvordan vi organiserer os har vi
stadig det klare mål sammen med alle Jer at arbejde for, at vi på AUH i fællesskab fortsat leverer en uddannelse af høj kvalitet.
Vi fortsætter derfor med de planlagte aktiviteter og du kan i dette Nyhedsbrev nr. 9 fra Lægelig Videreuddannelse blandt andet læse om kurser og
mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en god sen-sommer
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Årsmøde 2018 – OBS! ny dato

Tema for 3-timers møderne 2017

I evalueringen af Årsmødet 2017 ønskede mange,
at vi flyttede datoen for Årsmødet 2018. Vi har
besluttet, at når man evaluerer skal det have en
konsekvens!

Tiden nærmer sig for dette års 3-timers møder.

Så derfor er datoen for Årsmødet 2018 er nu endelig fastlagt til den 14.-15. juni 2018, så reserver
datoen allerede nu.

OBS!

Du kan stadig finde oplæg og konklusioner fra workshop på LVU's
hjemmeside

Det obligatoriske tema er
”Konferencer - hvordan øger vi læringsværdien af disse?”
Hvordan sikrer vi de rigtige konferencer, med de
rigtige aktører og tidspunkt så læringen optimeres? Hvordan kan brugen af IT understøtte læring
ved konferencer/overleveringer?
Vigtigt
 at I som uddannelsesteam udpeger hvem
der skal være mødeledere
 at I sender navn og mailadresse på mødelederne til Pia
 at vi tilbyder en workshop til de uddannelseslæger, der skal være mødeledere

http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse

3-timers workshop afholdes

Har din afdeling fået ny UKYL?

Den 3. oktober - kl. 13.00–16.00 – Gæstekantinen, Skejby
Deadline den 29. september 2017

Vi afholder UKYL introkursus den 24. oktober
2017 kl. 13.00 – 16.00 Mødelokale 4, indgang G6,
G206, SKS. Er der eller har der været udskiftninger siden sidste kursus den 30. marts, så send
Pia en mail - piavso@rm.dk

Den 26. september - kl. 13.00-16.00
Mødelokale bygning 12, 2. sal, NBG
Deadline den 21. september 2017

Tilmelding til workshoppen via mail til Pia,
piavso@rm.dk
OBS! deadline for indsendelse af handleplan bliver den 20. december 2017
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Få hjælp til at omsætte ideer fra
3-timers mødet til afprøvning i
praksis – prøv forbedringsmodellen af!
Vi følger nu op på den meget positive vurdering
som UKYL gruppen gav af det at bruge forbedringsmodellen til at komme godt i gang med at få
konkretiseret, hvordan ideer fra 3-timers mødet
kan prøves af i praksis. Vi tilbyder afdelingerne
hjælp fra en kvalitetskonsulent i Kvalitet og Udvikling på AUH til at komme godt i gang med metoden. Der kan hentes hjælp til at arbejde videre
med de tiltag, der indgår i den handleplan, der er
aftalt med afdelingsledelsen/UAO efter 3-timers
mødet. Der tages kontakt til en kvalitetskonsulent
som enten selv giver sparring eller henviser til
koordinatorer i afdelingen.
Nærmere informationer følger på LVR møderne
samt i materialet til 3-timers mødet.

3-timersrapporten 2016
- postgraduate uddannelse Ålborg

Afdelingerne præsenterede udvalgte områder i et
”Pecha Kucha” set-up med en kort ”pixiudgave” af
afdelingens 3-timersmøder. Hvis I er interesserede i at vide mere så tag gerne kontakt til afdelingens UKYL/UAO fx når I mødes i det regionale
uddannelsesudvalg. Måske er det en præsentationsform vi skal overveje på AUH – kom gerne
med input!

360°’s feedback – der er ikke
brug for 30 respondenter
Det er vigtigt, at I som uddannelsesteam hjælper
med til at sikre, at uddannelseslægerne ved, at de
kun skal invitere det nødvendige antal respondenter. Dvs. maksimalt 4-5 respondenter i hver gruppe (speciallæger, yngre læge kolleger, plejepersonale og andre 1). Herved bør det være sikret, at
der kommer svar fra 3 respondenter i hver gruppe.
Det er vigtigt for den fortsatte brug af 360°’s feedback, at afdelingens respondenter ikke oplever, at
de bliver bombarderet med invitationer. Dette kan
undgås ved at invitere færre respondenter og ved
at sprede 360°’s ”feedbackerne” ud over året.
Så hermed en opfordring fra os til at tage emnet
”professionel brug af 360°’s feedback” op med
afdelingens 360°’s feedback facilitatorer og hovedvejledere så I har afstemt, hvilke forventninger
I har til afvikling af 360°’s feedback i Jeres afdeling.
Derudover er det værd at overveje, hvem I forventer, at uddannelseslægerne inviterer i gruppen
”andre 1” og overvej om der virkelig er brug for at
have en ”andre 2” gruppe.

Rapporten om 3-timersmøderne 2016 på Ålborg
Universitetshospital er nu tilgængelig i en lightversion sammen med uddybende dokumenter,
der findes på Lægers Uddannelsesforum:
luf.aalborguh.rn.dk.
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Er der spørgsmål til brugen at 360°’s feedback så
kontakt gerne Gitte Eriksen, mobil 2619 0503 gitte.eriksen@rm.dk - og for tekniske spørgsmål/sparring forud for samtalerne eller ønske om
supervision – kontakt Christina Hjøllund,
mobil 5054 4195 - ch@peoplepartner.dk
– vi har nemlig adgang til fri support som en del
af vores licens.
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Nyt om kurser under barsel
Der er nu kommet en afklaring af mulighederne
for at deltage i generelle og specialespecifikke
kurser i videreuddannelsen under barsel. Se
fremgangsmåden under "For UAO og UKYL" på
hjemmesiden

Brug af simulationstræning på
AUH – et område under udvikling
Fremtidens læring og uddannelse af sundhedsprofessionelle vil i stigende grad indeholde indebære brugen af simulation enten teknisk (færdighedstræning) eller ikke-teknisk (teamtræning). AUH har MidtSim som sit lokale simulationscenter.

Mange afdelinger på AUH bruger nu rutinemæssigt simulationstræning og andre afdelinger har et
ønske om at komme i gang. Alle afdelinger kommer i forbindelse med ibrugtagningen af de nye
lokaler/faciliteter i Skejby til at træne færdigheder
og samarbejde ved hjælp af simulation. På de
kommende LVR møder kommer vi til at diskutere
brugen af simulationsbaseret læring.
Har du som UAO eller UKYL brug for at undersøge mulighederne for at komme i gang med at bruge simulation – eller udvikle det afdelingen allerede har i gang så henvend dig til afdelingens kontaktpersoner til MidtSim. Derudover er I meget
velkomne til at henvende Jer med spørgsmål, der
vedrører brug af simulation til AUH´s kontaktperson på MidtSim projektsygeplejerske Magnus Bie
magbie@rm.dk, telefon +45 2499 7806

Vejlederkurser speciallæger i
2018 – fortsat 21 pladser med betalt deltagergebyr
Datoer for vejlederkurser i 2018
 Århus – d. 19.+20. marts + 18. april
ingen ledige pladser
 Århus – d. 16.+17. maj og 12. Juni
OBS! 13 ledige pladser
 Århus – d. 29.+30. okt og 28. november
 OBS! 17 ledige pladser
Husk, at AUH betaler kursusgebyret og der er i
skrivende stund kun tilmeldt 4 fra AUH til kurserne
i 2018. Der er 21 ”gratis” pladser tilbage –
husk de fordeles efter ”først til mølle”.
Tilmelding via rm.plan2learn
Ved tilmelding skal man angive, hvilken afdeling
og hospital man er ansat på. LVU har en aftale
med kursusudbyder om, at regningen for AUH
deltagere sendes direkte til os

Kursus UAO 2017-18
Der er 11 deltagere fra AUH på det næste kursus
for uddannelsesansvarlige overlæger. Kurset begynder den 27.-29. september.
Det er muligt at komme på venteliste til kurset
2018/19 – send en mail til Charlotte Fonseca
chkf@rn.dk

OBS! særligt tilbud om simulatorinstruktørkursus 15.-16.-17. november 2017
I forbindelse med indflytningen i Skejby har vi fået
et særligt tilbud om ekstra simulatorinstruktørkurser som en del af samarbejdet med MidtSim. Der
er 14 ledige pladser på kurset - læs på MidtSims
hjemmeside
OBS! det er gratis at deltage
Det er muligt at tilmelde sig kurserne via
www.rm.Plan2learn.dk



Du skal være logget ind med dit
regionsID
– søg på "Simulatorinstruktøruddannelse"

Nyhedsbrev nr. 9 – August 2017

Side 4 af 8

Interne møder for
UAO/UKYL
LVR-møder – afvikles som planlagt
Akutcentret
Den 6. september - kl. 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Hoved-Hjerte-Centret
Den 20. september - kl. 12.30-15.30
(Gæstekantinen, indgang G6, G206 – SKS)
Kræft- og Inflammationscentret
Den 11. oktober 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Mave-Barn-Centret
Den 8. november – kl. 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)

UKYL-introkursus
Den 24. oktober - kl. 13.00-16.00 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Er der udskiftninger på vej, så kontakt også
gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk)

UKYL-netværksmøde
Næste netværksmøde er den 25. oktober
– kl. 13.00-16.00
(Lokale 26, indgang G, G208 – SKS)
Ansvarlig; Thomas Greve
Tilmelding til piavso@rm.dk

KBU uddannelsen på AUH
- møde den 22. september
Der er KBU-møde den 22. november 2017, for de
afdelinger, der indgår i KBU uddannelse på
AUH/Psyk inkl. afdelinger, hvor der i det daglige
kliniske arbejde er et samarbejde om KBUuddannelsen. Emner; nye uddannelsesprogrammer, omlægning af KBU uddannelsen, tilbud om
workshop til KBU læger mm.

Nyhedsbrev nr. 9 – August 2017

Tilbud om kurser,
kongresser
Det gode læringsforløb
Kender du det?
Du kommer hjem fra kursus fuld af energi, ny
viden og nye metoder, som du brænder for at
omsætte til praksis. Så bliver du overhalet inden
om af hverdagen, og tre måneder senere er der
intet sket.
Det er udviklet en ny værktøjskasse "Det gode
læringsforløb". Redskaberne er samlet på hjemmesiden www.laering.rm.dk, en hjemmeside, som
lige nu er genstand for erfaringsindsamling. Redskaberne står klar til endelig lancering i efteråret,
men er allerede nu tilgængelige.
Der er afholdes en temaeftermiddag, hvor du kan
høre nærmere om værktøjskassen – fortsat pladser
Dato;
Tid;
Sted;

27. september
kl. 13.30-16.00
Center for Kompetenceudvikling,
Olof Palmes Alle 26.

Deltagelse er gratis. Tilmelding på Plan2Learn

AMEE 2017 – Live Sessioner join online
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i AMEE
2017 kan du opleve symposier og fællessessioner (plenary) via live streaming. Der er mulighed
for at e-maile og twitte med oplægsholdere,få
adgang til konference App og abstracts.
Prisen er 125 £ og giver adgang via en device. Se
nærmere om denne mulighed på
https://amee.org/conferences/amee-live
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Årsmøde DSMU 2017
den 9. november 2017
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelsen afholder det 18. Årsmøde.
Programmet indeholder bl.a. oplæg og debat om
"Uddannelsen af Danmarks bedste læger, hvor
universiteterne præsenterer deres perspektiv og
strategier, 3 workshops om Teambaseret læring,
Work-life balance og kompetencevurdering af
refleksionsevne samt frie foredrag og postersession
Sted; Park Inn Hotel, København
Tidspunkt; 9.30- 16.10
Pris; 400 kr for medlemmer af DSMU og 600 kr for
ikke medlemmer. Bliv medlems af DSMU via linket; www.dsmu.dk
Der åbnes for tilmelding ultimo august

Call for abstract – til sessionen
”frie foredrag og postere”
Frist for indsendelse er den 1. oktober 2017

Masterclass DSMU 2017
Sted; Park Inn Hotel, København
Tidspunkt; 9. Nov kl 18.00 til 10. Nov kl 15.00
Tema; ”psykologiske faktorers indflydelse på lægers uddannelse – følelser og stress indflydelse
på medicinsk uddannelse.”
Endeligt program og tilmelding følger

Symposium 25. September 2017
– UKYL i den kliniske hverdag –
oprør nedefra
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU,
inviterer til symposium
Tidspunkt; kl. 12.30-17.00
Sted; Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100
København.
Indhold; Den uddannelseskoordinerende yngre
læge kan spille en afgørende rolle i uddannelsesmiljøet. I symposiet sættes fokus på UKYL’ens
rolle og de virkemidler der kan bruges til at påvirke uddannelsen på afdelingen. Der vil bl.a. være
oplæg og diskussion af følgende emner:

Vi vil kraftigt opfordre Jer til at udnytte muligheden
for at præsentere din/Jeres uddannelsesforskning
– nye tiltag der er under udvikling indenfor området ”medicinsk uddannelse” på DSMUs årsmøde.
Det er en god chance for at dele dine resultater
med interesserede fra hele landet samtidig med,
at du “booster” dit CV.

– En UKYL’s erfaringer; hvilken rolle spiller man i
uddannelsesmiljøet og hvilke udfordringer møder
man
– Forandring og implementering; hvordan skabes
forandring indefra og hvilke virkemidler har
UKYL’en til rådighed

Der vil blive uddelt pris for ”Bedste Frie Foredrag
2017” og for ”Bedste Poster 2017”.

Målgruppe: Yngre læger, UKYL’er, uddannelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelse og udvikling.

OBS! alle, der præsenterer deres forskning på
årsmødet kan deltage gratis i mødet (spar op til
600 kr.).

Endeligt program følger men tilmeld dig allerede
nu her.

OBS! får du optaget dit abstract og er medlem af
LVR betaler LVU din transport til København!
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Hvorfor har fremtidens sundhedsvæsen brug for læger som
ledere?
FAS´års og medlemsmøde 2017 – den 6. oktober
i Vejle

LVU opfordrer alle UAO'er til
at deltage og dermed være
med til at sætte uddannelsesledelse på dagsorden i FAS

På årsmødet fortæller medlem af regeringens
ledelseskommission, lægelige direktør Dorthe
Gylling Crüger, om de dilemmaer, man skal tackle
som lægelig topchef i et politisk styret sundhedsvæsen. Jakob Lager fra Yngre Lægers bestyrelse
giver sin vurdering af, hvad der skal til for at styrke
interessen for lægelig ledelse hos de kommende
generationer af speciallæger. Og specialkonsulent Lisbeth Rune Schultz, Kvalitet og Udvikling, AUH fremlægger ny viden om barrierer og
tiltag, der kan motivere læger til at gå ledelsesvejen. Der bliver også rig mulighed for at diskutere
vilkårene for lægelig ledelse med en række topfolk
fra sundhedsvæsenet samt med eksperter og
politikere – mød regionernes formand Bent Hansen, lægelig direktør Mads Koch Hansen, professor Kjeld Møller Pedersen, koncerndirektør Ole
Thomsen, og Rigshospitalets direktør, Per Christiansen. I mødet indgår workshop bl.a. "hvordan
får man gode ledere i ledelsesstregen? - talentudvikling” med bl.a. Lisbeth Kallestrup, Centerleder, AUH – der vil være rig mulighed for diskussion og debat
Sted; Hotel Munkebjerg, Vejle
Frist for tilmelding er den 1. september via
Linket https://www.laeger.dk/course/1197
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Forskning indenfor medicinsk
uddannelse
Artikler – se LVU hjemmeside under nyt faneblad
”Forskning i medicinsk uddannelse” hvor vi vil give
adgang til udvalgte artikler inden for medicinsk
uddannelsesforskning, information om nye projekter mm. Vi håber at I vil være med til at gøre
denne del af hjemmesiden ”hot” ved selv at bidrage med nyt via en mail til LVU
Professional identity formation in the transition from medical school to working life: a
qualitative study of group-coaching courses
for junior doctors
Lydia de Lasson, Eva Just, Nikolaj Stegeager and
Bente Malling
BMC Medical Education (2016) 16:165

Conclusions: The participants found that the
group-coaching course supported their professional identity formation (thinking, feeling and
acting as a doctor), adoption to medical culture,
career planning and managing a healthy work/lifebalance. Further studies in different contexts are
recommended as well as studies using other
methods to test the results of this qualitative
study.
Sammenhæng mellem motivation, emotioner
og læring
Ellen Holm, Hanne Blæhr Jørsboe, Kirsten Holm
& Jette Led Sørensen
Ugeskrift for læger 2017/179

Hovedbudskaberne; Mennesket har grundlæggende behov for autonomi, kompetence og relationer. Opfyldelse af disse behov er en forudsætning for effektiv læring. Enhver aktivitet er ledsaget af emotioner, som kan være positive eller
negative. Disse emotioner kan fremme eller
hæmme yderligere læring. Positive følelser er
associeret med højere kvalitet i læring. Følelserne
påvirker evnen og lysten til læring og aktiv deltagelse. Omfattende regulering af uddannelse kan
potentielt tænkes at være kontraproduktiv, hvis
behovet for autonomi ikke respekteres. Konstruktiv feedback kan støtte og fremme den lærendes
oplevelse af autonomi, kompetence og relationer
og dermed fremme læring. Betydning af emotioner og motivation er væsentlig at kende til for
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vejledere, og emnet bør inddrages i planlægning
af vejlederkurser.

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser – følg med aktuelle projekter og PKL gruppens
arbejde
CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat
enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og
Videreuddannelsesregion Nord. De postgraduate
lektorer har til opgave at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.
Du kan læse mere om CESU på
http://www.cesu.au.dk
Der er adgang til informationer om kurser, værktøjer, forskningsprojekter, PKL mm. Aktuelt er der et
tilbud om "video i din undervisning – kom godt
i gang” – et tilbud til kursusledere og undervisere
ved AU Health. Under værktøjer findes fx en
”Feedback-guide”, der viser videoer, korte tekster og referencer til mere litteratur om feedback
Har du spørgsmål, ideer eller bare er nysgerrig så
kontakt gerne CESU enten via din PKL eller ved
direkte kontakt til ledende lektor Bente Malling
bente.malling@cesu.au.dk
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