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Forkortelser:
AUH = Aarhus Universitetshospital
DNRLV = Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannnelse
DRRLV = Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
DSMU = Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
FAA = Fælles Akut Afdeling
FF = 360°’s Feedback Facilitator
KBU = Klinisk Basis Uddannelse
KF = Kontakt Forum, Region Midtjylland
LINK = www.lvu.auh.dk
LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd
LVU = Lægelig Videreuddannelse
PKL = Postgraduat Klinisk Lektor
RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering
UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge
UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge
UGUP = Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer
UKYL = Uddannelses Koordinerende Yngre Læge
UUU = Udvalg for udvikling af uddannelsesgivende
VUS = Videreuddannelsessekretariat
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Forord
Her har vi fornøjelsen af at præsentere status for den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital (AUH) 2016. Vi er stolte af igen at kunne levere en meget positiv rapport om udviklingen af
uddannelsen i en tid, hvor hospitalet er udfordret på mange områder. Vi er bestemt klar over, at det ikke
sker af sig selv, der er rigtig mange, der lægger et stort arbejde og engagement i at få uddannelsen til at
fungere på et så højt niveau i en travl hverdag.
Aarhus Universitetshospital skal samles under fælles tag i Skejby frem mod 2020. I de kommende år er
det derfor en helt særlig opgave for alle, der er involveret i den lægelige videreuddannelse, at få flyttet
uddannelsen med samtidig med, at vi udnytter de nye muligheder, der bliver for at styrke uddannelsen
deres nuværende lokaler nærmest ingenting, men alle afdelinger bliver berørt af nye samarbejdsflader,
nye vagtfællesskaber og nye overordnede driftsprincipper for patientbehandling.
Lægelig Videreuddannelse ser det derfor i de kommende år som en vigtig opgave at få diskuteret med
alle afdelinger, centerledelser og hospitalsledelsen, hvordan vi bedst og i fællesskab holder et særligt
fokus på løsningen af den samlede uddannelsesopgave samtidig med, at hospitalet er optaget af flytteprocessen, økonomiske og driftsudfordringer.
Der vil også på uddannelsesområdet være brug for, at vi hele tiden finder nye muligheder og i stigende
grad arbejder sammen på tværs af specialer, professioner og sektorer til glæde for vores patienter. I
det perspektiv er et af de meget centrale fælles områder, hvordan vi sikrer og uddanner hinanden i at
mestre »det gode kliniske skøn«.
I Årsrapporten identificeres de områder indenfor den lægelige videreuddannelse, hvor der er behov for
optimering enten på afdelings- og/eller hospitalsniveau. Analysen er baseret på en bred vifte af kvalitetsdata som dokumenterer og belyser kvaliteten af afdelingernes indsats. I Årsrapporten præsenteres
endvidere de planer, der er lagt gennem fælles dialog for yderligere udvikling indenfor den lægelige
videreuddannelse på hospitalet, og som vi ønsker skal afspejle Region Midtjyllands værdier: Dygtighed,
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på tværs af hospitalet. For nogle afdelinger fylder den fysiske flytning meget og for de, der skal blive i

dialog og dristighed.
I rapporten præsenteres overordnet
• Organiseringen af Lægelig Videreuddannelse på AUH
• Året der gik – en status på 5-punktsplanen
• Perspektivering af arbejdet med lægelig videreuddannelse på AUH

Rapporten er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, Lægelig
Videreuddannelse, i dialog med lægefaglig direktør, centerchefer og afdelinger samt kvalitetschefen. Sekretær for
Lægelig Videreuddannelse Pia Vestergaard Soelberg har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde, og cand.
it Tanja Arnholtz Jensen (ekstern konsulent, Tanjas.dk) har foretaget databearbejdningen. Illustrationerne på for - og
bagside samt udklip af disse er udført af Mette Byrjalsen Jensen, Uddannelseskoordinator, Uddannelse og Arbejdsmiljø,
Administrationen, AUH.
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Indledning
Aarhus Universitetshospitals (AUH) mission er at

Selvom alt det ydre – de fysiske rammerne og det

udvikle og varetage højt specialiseret behandling,

økonomiske råderum - forandrer sig, er der ifølge

forskning og uddannelse på internationalt niveau.

Claus Thomsen brug for, at vi fokuserer på, hvor-

Med »Uddannelse og læring ind i alle processer«

dan vi bedst uddanner kommende speciallæger til

som en del af Agenda 2016 blev det understreget,

kunne svarer patienten på spørgsmålene; »Hvad

at hospitalet har ambitioner om, at vi hele hele

fejler du? Hvad skal der ske? Hvad er vores aftale«

tiden lærer af alt, hvad vi gør. På Årsmødet for den
På AUH er der et særligt fokus på, hvordan vi får

lægeligfaglig direktør Claus Thomsen dette ved at

alle læger til at interessere sig for ledelse. Emnet

slå fast, »at uddannelse og drift griber ind i hinan-

for 3-timers møder 2015 var rollen som leder/

den. Uddannelse er et af de tre ben i hospitalets

administrator og organisator. Uddannelsesko-

grundlag, så uddannelse skal helt frem på dagsor-

ordinerende yngre læger (UKYL) har etableret

denen«.

et velfungerende netværk, hvor erfaringer om
uddannelsesledelse deles. På Årsmøde 2017 vil

På AUH er der et særligt fokus på, hvordan vi

UKYL’erne afprøve forbedringsmodellen på tiltag

træner »det kliniske skøn«. Forsiden af Årsrapport

fra 3-timersmødet i 2016. Fremadrettet får de

2016 illustrerer, at træning i at kunne mestre »det

uddannelsesansvarlige overlæger (UAO’erne) en

gode kliniske skøn« er en kompetence, som man

særlig opgave med at give sparring på lederrollen

udvikler sammen med andre og det indebærer,

og bidrage til at spotte af ledertalenter.

at patienter og pårørende inddrages i den fælles
beslutning og handling. »Det kliniske skøn« danner

I 2017/18 står hospitalet i indflytningens tegn, men

derfor sammen med AUH´s to ledetråde »Patien-

samtidig fylder de økonomiske udfordringer meget

tens behov kommer først« og »Vi skaber resultater

i det daglige arbejde sammen med usikkerhed om

gennem samarbejde« rammen for arbejdet med

et nyt speciale i akutmedicin, konsekvenser af den

den lægelige videreuddannelse.

nationale lægedækningsrapport mm. LVU får derfor sammen med ledelserne en stor opgave med

Lægelig Videreuddannelse (LVU) har i 2016 arbej-

at sikre den nødvendige opmærksomhed på den

det ud fra 5-punktsplanen »Uddannelse og læring

samlede uddannelsesopgave fremadrettet.

skal flytte med«. Der har sammen med ledelserne
været arbejdet med at styrke de uddannelsesan-

Der er brug for at give plads til at »uddannerne«

svarlige overlæger i rollen som funktionsledere.

kan udvikle uddannelsen i de nye rammer fx ved

Et særligt indsatsområde har været at styrke

øget samarbejde på tværs af afdelinger, specialer,

UAO’ernes indsats i planlægningen så arbejdsplan

professioner og sektorer. På AUH er der talrige

og uddannelsesplan hænger sammen. Herigen-

ideer og stor lyst til at udvikle nye og effektive må-

nem sikres, at uddannelseslægerne kommer godt i

der at uddanne på. Det kræver dygtighed, dialog

gang og bliver hurtigere »flyveklare« og trygge.

og dristighed at prøve noget nyt på uddannelses-

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

lægelige videreuddannelse 2016 understregede

området, men mon ikke tiden er moden til at bryde
På Medicinsk Uddannelses Konference maj 2017

siloer og vaner ned, og samle alle de kompetencer

angav Claus Thomsen tre kompetencer, som hospi-

og ressourcer vi har på uddannelsesområdet. Ved

talerne og også gerne universiteterne skal bidrage

at samles om den fælles uddannelsesopgave kan

til at udvikle hos de kommende speciallæger: den

vi flytte uddannelsen godt ind under fælles tag i

gode kliniker, den gode lægelige forbedrer og

Skejby og dermed tegne fremtidens uddannelse i

evnen/viljen til at lede den sundhedsfaglige ydelse.

et universitetshospitals perspektiv.
9

Lægelig Videreuddannelse organisation og opbygning
I dette afsnit præsenteres uddannelsesopgaven

ansat 871 speciallæger på hospitalet, inkl. profes-

og de aktører, der er involveret i den lægelige vide-

sorer og ledende overlæger.

reuddannelse.
I november 2016 kom der en ny struktur i Admini-

Aktører i den lægelige
videreuddannelse på afdelingerne

strationen på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Der er i løbet af 2016 er der kommet 12 nye uddan-

Hermed blev Lægelig Videreuddannelse (LVU)

nelsesansvarlige overlæger (UAO’er) på AUH og

organisatorisk flyttet ind i den fusionerede afde-

to afdelinger (Kræftafdelingen og Neurologi) - har

ling »Kvalitet og Udvikling« sammen med Kvalitet,

udvidet antallet af UA0ér til to. I Dagkirurgi (DKA)

Uddannelse og Arbejdsmiljø, Udvikling og Inno-

er der som noget nyt kommet en UAO, der dels

vation. LVU har fortsat organisatorisk reference

skal samarbejde med de tre Operation og Intensiv

til Kvalitetschefen og fortsat faglig reference til

afdelinger om hoveduddannelse i anæstesi, og

den lægefaglige direktør. I 2016 sagde vi farvel til

dels med UAO’erne fra de kirurgiske afdelinger om

uddannelseskoordinerende overlæge Charlotte

uddannelse i DKA.

Green, der valgte at forsætte sin karriere i klinikken. Det var derfor glædeligt at byde velkommen til

I løbet af 2017 reduceres antallet af UAO’er på

ny uddannelseskoordinerede overlæge, Marianne

Operation/Intensiv fra i alt fem til tre. Ligeledes

Kleis Møller.

forventes en reduktion på det fusionerede Maveog Tarmkirurgi. LVU er opmærksom på, at der med

Afdelinger og lægelige
videreuddannelsesstillinger

indflytningen på Skejby vil være en stor opgave

Langt hovedparten af hospitalets afdelinger og

derfor glædeligt at FAS aftalen fra 2016 åbner op

specialer er involveret i speciallægeuddannelsen,

for, at der kan øges i antal UAO’er efter en konkret

eneste undtagelser er Epidemiologisk afdeling og

vurdering fra afdelingen og de uddannelseskoordi-

MOMA dvs. der er speciallægeuddannelse på 40

nerende overlæger

med fx nye uddannelses programmer og det er

afdelinger, hvoraf de 8 også varetager den kliniske
basisuddannelse.

I bilag 3 ses en oversigt over aktørerne i den
lægelige videreuddannelse på AUH. Der var pr. 31.

Bilag 2 viser antal og type af forskellige uddan-

december 2016 ansat 46 uddannelsesansvarlige

nelsesstillinger i de enkelte afdelinger. På AUH var

overlæger, en uddannelsesansvarlig specialtand-

der pr. 31. december 2016 i alt 538 klassificerede

læge samt tre uddannelsesansvarlige special-

uddannelsesstillinger, heraf 39 klinisk basislæge-

læger. Alle afdelinger har en eller flere uddan-

stillinger, 146 klassificerede introduktionsstillinger

nelseskoordinerende yngre læge(r) (UKYL), som

(heraf 102 medfinansierede), 353 hoveduddan-

i høj grad deltager i de faste aktiviteter indenfor

nelsesstillinger samt 5 uddannelsesstillinger i

den lægelige videreuddannelse. Ved udgangen af

specialtandlægeuddannelsen. Siden 2014 er antal-

2016 var der registreret i alt 53 UKYL’er på AUH.

let af introduktionsstillinger reduceret med 17 %,

Den overordnede stillings- og funktionsbeskrivelse

primært i intern medicin, resten er uændret. Der er

beskriver det ansvar og de opgaver, som UAO og
UKYL på AUH forventes at varetage. De enkelte
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afdelinger sikrer rammerne for opgaveløsnin-

fokus på medicinsk pædagogik og organisatoriske

gen gennem lokale aftaler. Alle læger ansat på

aspekter indenfor lægelig videreuddannelse.

AUH fungerer som kliniske vejledere, og en del
På AUH er omkring 51 læger en del af Sundheds-

de samarbejder med uddannelseslægen om de

styrelsens inspektorkorps ifølge Sundhedsstyrel-

formelle elementer af uddannelsesforløbet. Der

sens seneste opgørelse. Gennem inspektorbesøg

er udarbejdet fælles funktionsbeskrivelse for ho-

på andre afdelinger opnår disse læger viden om,

vedvejledere på hospitalet. På AUH afvikles 360°’s

hvordan lægelig videreuddannelse varetages

feedback samtaler af en certificeret feedback faci-

andre steder. Såvel PKL’er som inspektorer med-

litator (FF). På AUH er der 96 certificerede FF’ere

virker til, at hospitalet får input udefra til arbejdet

fordelt på 36 afdelinger.

med kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse.

AUH’s andel af de postgraduate kliniske lektorer
i 2016. De postgraduate kliniske lektorer deltager

Organisering af den lægelige
videreuddannelse på AUH

i en række fælles aktiviteter i regi af Videreud-

Den lægefaglige direktør er den øverst ansvarlige

dannelsesregion Nord og Center for Sundhedsvi-

for den lægelige videreuddannelse på hospitalet.

denskabelige Uddannelser, Århus Universitet med

På AUH ledes den lægelige videreuddannelse af

(PKL) faldt fra 23 i 2015 til 17 heraf to tværgående

to uddannelseskoordinerende overlæger i tæt

Lægefaglig direktør
Claus Thomsen

Uddannelseskoordinerende overlæge
Gitte Eriksen

Hoved-Hjerte-Centret
•

Hjertesygdomme

•

Neurofysiologi

•

Hjerne- og rygkirurgi

•

Neurologi

•

Neurorøntgen

•

Nuklearmedicin

•

Operation og Intensiv Øst

•

Tand- Mund- og Kæbekirurgi

•

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

•

Øjensygdomme

•

Øre-, Næse- og Halskirurgi

Sekretær
Pia Soelberg

Mave-Barn-Centret
•
•
•
•
•
•
•
•

Børn og Unge
Kvindesygdomme & Fødsler
Mave- og Tarmkirurgi
Nyresygdomme
Operation og Intensiv Syd
Plastik- og brystkirurgi
Urinvejskirurgi
Dagkirurgi

Uddannelseskoordinerende overlæge
Marianne Kleis Møller

Akutcentret
•

Ortopædkirurgi

•

Diabetes og Hormonsygdomme

•

Ældresygdomme

•

Farmakologi

•

Akutafdelingen

•

Operation og Intensiv Nord

•

Røntgen og Skanning
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har desuden funktion som hovedvejledere, hvor

Kræft- og
Inflammationscentret
•

Arbejdsmedicin

•

Lungesygdomme

•

Hud og Kønssygdomme

•

Infektionssygdomme

•

Blodprøver og Biokemi

•

Genetik

•

Blodbank og Immunologi

•

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

•

Blodsygdomme

•

Led- og Bindevævssygdomme

•

Kræftafdelingen

•

Patologi

•

Mikrobiologi
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samarbejde med de enkelte afdelinger og centre.

og uddannelsesprogrammet. Den uddannelses-

De uddannelseskoordinerende overlæger sikrer

ansvarlige overlæge har til opgave at sikre, at alle,

udvikling, koordinering og rådgivning i forhold til

der er involveret i den lægelige videreuddannelse,

den lægelige videreuddannelse på hospitalet og

har den fornødne kompetence og uddannelse til at

mødes regelmæssigt med den lægefaglige direk-

varetage de forskellige områder som supervision,

tør og kvalitetschefen. Alle afdelinger og centre

vejledning, kompetencevurdering, at afholde vej-

har en af de to uddannelseskoordinerende overlæ-

ledersamtaler samt at sikre karriererådgivning

ger som primær kontaktperson.

UKYL netværk
Lægelige Videreuddannelsesråd

På AUH er der etableret en netværksgruppe for

Der er etableret lægeligt videreuddannelsesråd

alle UKYL’er på tværs af centrene. UKYL-netvær-

(LVR) på hvert af de 4 centre på AUH, som består

ket har eksisteret siden oktober 2015 og det er

af de uddannelsesansvarlige overlæger og uddan-

planen at evaluere udbyttet af netværket i forbin-

nelseskoordinerende yngre læger, centerchef(er),

delse med Årsmødet 2017. Se endvidere kap 1.

samt de uddannelseskoordinerende overlæger.
LVR ledes af de uddannelseskoordinerende over-

Formålet med UKYL-netværket er at styrke

læger og fungerer som bindeled mellem hospitals-

UKYL’ernes samarbejde, samt at understøtte

ledelse, centre og afdelinger. Aktiviteten i rådene

implementering af nye tiltag og bidrage til et godt

bidrager til den overordnede strategiske indsats

uddannelsesmiljø på hospitalet. Der er udarbej-

for at uddanne og udvikle kompetente og engage-

det et kommissorium, der blandt andet sikrer en

rede medarbejdere på AUH gennem »Faculty De-

organisatorisk forankring under Lægelig Videre-

velopment« (uddannelse og udvikling af vejledere

uddannelse.

og undervisere i den lægelige videreuddannelse).
Mødeaktiviteten planlægges og ledes af en sty-

Uddannelsesteamet i afdelingerne

regruppe med repræsentation fra alle centre. En

Omdrejningspunktet for afdelingens lægelige

vigtig del af Netværksgruppemøderne er »open

videreuddannelse er uddannelsesteamet. Teamet

space«, hvor det bærende er de emner, som delta-

udgøres af UAO(’er), UKYL(’er) men er på flere

gerne har behov for at diskutere og udveksle erfa-

afdelinger er udvidet til også at omfatte nøgleper-

ringer omkring. Der planlægges to årlige eftermid-

soner som skemalæggere, undervisningsansvarlig

dagsmøder af 3 timers varighed samt et møde i

yngre læge samt specialets PKL. På langt de fleste

forbindelse med LVR’s årsmøde. I LVU glæder vi os

afdelinger er der et konstruktivt samarbejde mel-

over den fortsat store opbakning og engagement.

lem uddannelsesteamet og afdelingsledelsen.
Den uddannelsesansvarlige overlæge har efter
delegation fra afdelingsledelsen ansvaret for, at
alle uddannelsesforløb i afdelingen er tilrettelagt,
så den enkelte uddannelseslæge kan opnå de
kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen
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Referater fra
3-timers møder
Aktivitetsdata

DSMU

KBU møde
Almen med.
Årsrapport
databearbejdning

360o’s styregruppemøde
Formøde LVR

Statusmøder

LV

3-timers møder
dec.

3-timers møder
3-timers workshop

r

de

ø
RM

jan.

UKYL-netværksmøde
feb.

nov.

Statusmøder

UKYL-introkursus
UKYL-netværksmøde

UKYL-introkursus
okt.

marts

sept.

april

360 ’s FF kursus
o

der

ø
R-m

LV
UKYL-introkursus

Årsrapport:
udarbejdelse

3-timers workshop
maj

aug

Formøde LVR
360o’s FF kursus

AMEE

juli

juni

Statusmøder

Årsmøde
UKYLworkshop

360o’s styregruppemøde
KBU møde

Lægelig
Videreuddannelse
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360o’s FF Fyraftensmøde

Årshjulet for arbejdet i Lægelige Videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital
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Arbejdet i den lægelige
videreuddannelse
Årshjulet danner rammen om aktiviteterne i den

Fredag var der oplæg fra Claus Thomsen og de

lægelige videreuddannelse på AUH. Året indledes

4 lægelige centerledere : Emnet var uddannelse

og afsluttes med Årsmødet i juni, der er tilrette-

med patienten i centrum - et kig i krystalkuglen.

lagt som temadøgn. Deltagerne er medlemmerne

Der blev præsenteres fremtidskig ud fra temaer-

af de lægelige videreuddannelsesråd (LVR) som

ne; stolthed og arbejdsglæde, patientinvolvering,

udgøres af alle afdelingers uddannelsesteams.

det brugerinddragende hospital samt den pa-

Mødet havde også i 2016 stor tilslutning med 85

tientansvarlige læge. Andre omdrejningspunkter

deltagere.

var, hvordan der skabes styrket forbedringskraft,
samt sikring af uddannelse og læring ind i alle

Årsmødet

processer. Der var en workshop omhandlende

På Årsmødet gøres status over det forgangne år,

»Den uddannelsesansvarlige overlæge i rollen som

og der lægges en plan for, hvilke fælles udviklings-

leder«, mens de uddannelseskoordinerende yngre

tiltag, der skal arbejdes med i det kommende år.

læger diskuterede »Hvordan får vi ideer til at

Mødet bruges til at drøfte temaer, som er fælles

leve?«. Derudover var der inspiration til, hvordan

for den lægelige videreuddannelse på hospitalet.

der kompetencevurderes og gives feedback på

Arbejdsformen på mødet er oplæg og gruppedrøf-

kommunikation.

telser. Endvidere er der lejlighed til at lære af gode
erfaringer fra den lokale praksis. I tilknytning til

LVR-møder

Årsmødet ligger samtidig et temamøde for de ud-

I 2016 blev der afholdt 2 møder af tre timer i

dannelseskoordinerende yngre læger (UKYL’er) til

centrenes lægelige videreuddannelsesråd (LVR).

styrkelse af deres opgave.

Formen på møderne bygger på deltageraktivitet
i mini-workshops og udveksling af ideer, viden

De overordnede temaer for Årsmødet i 2016 var

og erfaring. Inden møderne sendes materiale til

»at flytte mennesker og holdninger« samt »uddan-

forberedelse, fx læsning af artikler, forberedelse til

nelsesteamet som ledere af uddannelse«.

temadrøftelsen eller fremlæggelse af resultater.
Der er siden 2015 sket en reduktion af møderne

Torsdag eftermiddag var der en workshop ved

fra 4 til 2, samtidig møderne udvidet fra 2 til 3

konsulent Anne Gerhardt. Workshoppen tog

timers varighed for at give mulighed for en større

udgangspunkt i bogen »Personlig indflydelse« af

grad af deltageraktivering og dermed forhåbentlig

Morten Münster og der blev arbejdet med kom-

et øget udbytte. Efter det første år er der en posi-

munikation, dialog og vidensdeling. Der var en en-

tiv vurdering af det nye sætop.

gageret dialog og med efterfølgende stort udbytte
vurderet på evalueringerne af Årsmødet. Torsdag

På LVR-møderne i de 4 centre arbejdes henover

aften var der oplæg ved Torben Weise omkring

året med såvel fælles udviklingstemaer som op-

vaner og arbejdsglæde. Tonen var underholdende

følgning på Årsmødet og den overordnede strategi

og fortællende, hvilket var passende som en fin

samt med emner som det enkelte LVR beslutter er

afslutning på en lang dag.

relevant i eget center. På den måde fås ejerskab
og motivation samtidig med, at der sikres en meget vigtig udveksling af viden og erfaringer mellem
afdelingerne. Deltagelse af centercheferne i
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LVR-møderne sikrer ledelsesmæssig opbakning og

LVU lavet en status over de aftalte handleplaner

understøtter fælles retning og mål for udviklingen
af i den lægelige videreuddannelse på AUH.
Temaerne i årets LVR møder har spændt vidt fra
uddannelse når patienten er i et ambulant forløb
til uddannelses- og arbejdstilrettelæggelse med
henblik på at få læring og uddannelse ind i alle
processer. Et gennemgående emne i flere centre

Data fra 3-timers møder afviklet 2015 på i alt 40 afdelinger
på AUH

vejlederfora med effekt og udvikling af kompetencer hos vejledere og kliniske vejledere.

Som et resultat af de 3-timers møder, der blev
afviklet efteråret 2015, blev der indgået aftaler

Derudover har der i efteråret været oplæg fra del-

med afdelingsledelserne om i alt 215 indsatsområ-

tagere på AMEE kongressen 2016 samt opfølgning

der/handleplaner. På 3-timers møderne i efteråret

på take-home fra Årsmødet.

2016 er der gjort status og 77% af tiltagene gennemført helt eller delvist, mens 7 % er vurderet

3-timers møderne - det innovative
input fra uddannelseslægerne

som ikke længere at være relevante. At det kun

I 2016 afholdt alle afdelinger 3-timers møder for

at den struktur, der er opbygget omkring 3 timers

uddannelseslægerne. 3-timers møderne har til

møderne i høj grad understøtter innovative ideer

formål at drøfte forslag fra uddannelseslægerne

og dermed evnen til at skabe udvikling og foran-

til forbedringer i egen afdeling. UKYL’en er møde-

dringer på uddannelsesområdet på AUH. Endvi-

leder med mindre vedkommende er afdelingslæge.

dere viser opgørelsen, at der blandt afdelingsle-

er 15 % af tiltagene, der ikke er gennemført viser,

delserne på AUH er en stor opbakning til at få de
På mødet drøftes dels en opsamling af sidste års

ideer som yngre læger bringer frem udmøntet i

forslag og de nye forslag. Mødet afsluttes med en

praksis.

skriftlig handleplan, der forelægges uddannelsesteamet og afdelingsledelsen. Forslagene drøftes

3-timers møderne gennemføres med et fast tema,

herefter på et fælles lægemøde i afdelingen for

som i 2016 var: »Struktureret kompetencevurde-

at sikre ejerskab. Handleplanen med angivelse af

ring og feedback i klinisk praksis- hvordan får vi

hvem, der er ansvarlig for de enkelte forslags gen-

mere af det?« Afdelingerne har arbejdet seriøst

nemførelse, sendes til Lægelig Videreuddannelse

med emnet som er meget aktuelt da mange af

(LVU).

de nye målbeskrivelser har tiltagende fokus på

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

har også været udvikling af uddannelsesteamet,

brugen af struktureret klinisk observation i de
arbejdsfunktioner som uddannelseslægerne varetager . Overordnet kan forslagene fra årets tema
inddeles i tre hovedgrupper:
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YL som medspiller til øget struktur for kompe-

videreuddannelse i centrets afdelinger diskuteres.

tencevurdering

Statusmøderne gennemføres i foråret og har del-

Der er på møderne fremkommet mange ideer

tagelse af ledende overlæge, UAO(’er), UKYL(’er)

til sikring af, at kompetencevurdering bliver en

og den uddannelseskoordinerende overlæge. Her

naturlig del af arbejdsdagen fra synliggørelse af,

er lejlighed til at drøfte, hvad der rører sig i afde-

hvem der mangler, hvilke kompetencer til hvem,

lingen, og hvordan de overordnede temaer indgår

der laver kompetencevurderingen og hvornår.

i uddannelsesarbejdet. Ud fra de tilgængelige kvalitetsdata for hver afdeling (jf. kvalitetsmonitore-

Sikring af krydspunkter for bedre mesterlære

ringstabellen, side 22), mål fra sidste handleplan,

YL på afdelingerne har haft fokus på arbejdstil-

tre-times mødereferatet og erfaringer fra det

rettelæggelsens betydning for supervision og

forgangne år gøres status for afdelingens uddan-

kompetencevurdering. Mange afdelinger arbejder

nelse. Som opsamling på drøftelserne lægges en

med parallelle ambulatorier, supervisor funktion

handleplan for afdelingens arbejde med

og fælles stuegang/operationsdage for uddannelseslæger og speciallæge. »Peer to peer« feedback
optræder også på flere afdelinger som et emne.

Struktureret kompetencevurdering
og feedback i klinisk praksis
- hvordan får vi mere af det?

YL ind i konferencer med en tydelig rolle
Dette var også et emne året før. Et øget antal
afdelinger har haft dette som tema ved årets 3

Struktur & aftaler :

timers møder. Uddannelseslæger skal have en

•

kompetencer

mere aktiv rolle med fremlæggelse af patienter til
konferencer. Mange afdelinger har haft ideer til,

•

Feedback og kompetencevurdering indskrives i funktionsbeskrivelse

hvordan dette skal implementeres og kombineres
med struktureret kompetencevurdering.

Synliggørelse af hvem der mangler hvilke

•

Indførelse af faste kompetencevurderingsdage

Til 3-timers møderne var der som vanligt stor ide-

•

Øget anvendelse af kompetencekort

rigdom til andre uddannelsesforslag som »mere

•

Øget adgang til kompetencekort

kontinuitet«, »ændret introduktionsprogram«, »ju-

•

Indførelse af fælles struktureret kompetence vurdering

stering af formel undervisning«, »teamallokering«
og »bedre supervision«. Fælles for disse forslag er,

•

Peer-peer feedback

at de i høj grad afspejler afdelingernes kulturelle
diversitet og forskellige behov. LVU følger op på

Mesterlære:

alle forslagene på de årlige statusmøder og forsla-

•

Kontinuitet i arbejdsfunktioner

genes følges op af uddannelsesteamet.

•

Uddannelsesøgende og mester sammen på

Statusmøder

•

OP/stuegang/ambulatorie
Teamallokering

Lægelig Videreuddannelse afholder årligt et statusmøde med hver afdeling. Forud for møderne i

Ledelse:

de enkelte afdelinger afholdes statusmøder med

•

Ledelse af konferencer

centerledelsen, hvor arbejdet med den lægelige

•

Deltagelse i visitation
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den lægelige videreuddannelse for det kommende
år. Der er afholdt statusmøde på alle afdelinger

Årsrapport

undtagen to og de fire centre.

Året sluttes med udgivelse af Årsrapporten, som
beskriver, hvordan der på overordnet plan er

Det er forskellige temaer, der fylder i de enkelte

arbejdet med den lægelige videreuddannelse på

afdelinger, men overordnet samler diskussioner-

hospitalet. Data fra Årsrapporten tjener som sta-

ne, og dermed de konkrete handleplaner, sig om

tus for arbejdet i LVU og danner dermed udgangs-

følgende seks områder:

punkt for, at det i forbindelse med Årsmødet kan

•

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplan-

diskuteres og afklares hvilke fælles temaer, der

lægning

skal arbejdes videre med i det kommende år.

Kompetencevurdering

•

Simulations- og færdighedstræning

•

Tættere samarbejde i uddannelsesteamet

•

Kompetenceudvikling af vejledergruppen

•

Indhold og kvalitet i vejledersamtaler

•

Forberedelse til flytteprocessen

Interne fora
Uddannelsen i Almen medicin

information, samt nye fælles tiltag. De uddan-

For at sikre en koordinering og opfølgning på

nelseskoordinerende overlæger er ansvarlige for

uddannelsen til almen medicin afholdes der efter

møderne. Tendensen er et fortsat et stigende

behov halv- til helårlige møder mellem uddan-

antal KBU læger på AUH og i Region Midtjylland

nelsesansvarlige overlæger på de relevante

generelt. Der er derfor en kontinuerlig opmærk-

afdelinger inkl. psykiatrien, postgraduat klinisk

somhed på, om afdelingerne har den nødvendige

lektor (PKL) i almen medicin og de uddannelses-

uddannelsesmæssige kapacitet, eller om, der skal

koordinerende overlæger samt en repræsentant

inddrages nye afdelinger. I slutningen af 2016 kom

fra Videreuddannelsessekretariatet. Uddannel-

der en ny målbeskrivelse for KBU. Dette bevirkede,

seslæger i almen medicin har særlige udfordringer

at Lægelig Videreuddannelse tog initiativ til fælles

grundet mange korte ansættelser og skift mellem

skrivedag for involverede specialer i begyndelse af

afdelinger og der er derfor god grund til en særlig

2017 med henblik på at få skrevet nye uddannel-

opmærksomhed for gruppens uddannelsesvilkår.

sesprogrammer.

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

•

På møderne drøftes også evalueringer fra denne
lægegruppe.

Fremadrettet tænkes gruppen inddraget i arbejdet med at bidrage til ideer til at bedre overgang

Uddannelsen for KBU

fra medicinstudiet til lægelivet. I 2016 har LVU

Der er ligeledes etableret et fast mødeforum

holdt oplæg på informationsmøde for 12. seme-

for de uddannelsesansvarlige overlæger, der er

ster medicinstuderende forud for deres valg af

involveret i klinisk basisuddannelse (KBU) inkl. PKL

KBU forløb. I den forbindelse deltager KBU læger

for Akutområdet, mens PKL i psykiatri og PKL i

fra AUH i den efterfølgende præsentation af de

almen medicin deltager ad hoc. Møderne afholdes

muligheder man har som KBU læge på AUH.

1- 2 gange årligt og tjener til udveksling af status,
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Eksterne fora
Mange læger fra Aarhus Universitetshospital

ret i specialeselskabernes uddannelsesudvalg med

(AUH) arbejder med den lægelige videreuddan-

54 repræsentanter samt 41 speciallæger, repræ-

nelse og medicinsk pædagogik udenfor hospitalet

senterende 28 specialer, i specialeselskabernes

i diverse fora eller deltager i forskningsmiljøet

bestyrelser. Der er ligeledes et stort engagement

på Center for Sundhedsuddannelser på Aarhus

i specialeselskaberne fra yngre læger. Således er

Universitet. AUH har tradition for, at en stor del

der 38 yngre læger, repræsenterende 21 afde-

har engageret sig som enten hoved- eller delkur-

linger, der sidder i bestyrelser for specialernes

susledere på de specialespecifikke kurser eller i

»sandkasser«.

forskningstræningen. Rigtig mange fungerer som
undervisere eller som kursusledere på de obliga-

Hospitalet er endvidere repræsenteret i en række

toriske generelle kurser og fra tidligere opgørelser

regionale fora med betydning for den lægelige

vides, at mindst 300 læger er involveret i undervis-

videreuddannelse (se nedenstående tabel). End-

ningen på de obligatoriske kurser i den lægelige

videre kommer en stor del af PKL gruppen i

videreuddannelse, samt at stort set alle afdelinger

Videreuddannelsesregionen fra AUH. Den betyde-

bidrager til at løfte denne opgave.

lige eksterne aktivitet vidner om et stort engagement, som bidrager til at øge viden og videndelin-

Herudover fungerer godt 51 læger fra hospitalet

gen på AUH. Samtidig understøttes hospitalets

som inspektorer for Sundhedsstyrelsens inspek-

strategi om at bidrage til at sikre den bedste viden

torordning, og AUH er ligeledes solidt repræsente-

og den bedste behandling.

Regionale Mødefora
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)

Repræsentation i eksterne fora
Lægefaglig direktør Claus Thomsen
Suppleanter:
Centerchef Kirsten Wisborg
Uddannelseskoordinerende Gitte Eriksen
Uddannelseskoordinerende Marianne Kleis Møller

Specialespecifikke uddannelsesudvalg, Videre- Uddannelsesansvarlige overlæger
uddannelsesregion Nord*
Uddannelseskoordinerende yngre læger
Følgegruppe for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (associeret)

Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer - UGUP

Uddannelseskoordinerende Marianne Kleis Møller

Udvalg for udvikling af uddannelsesgivende UUU

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen

Styregruppe for forskningstræning, Videreuddannelsesregion Nord

Professor Anne Mette Hvas
(repræsenterer hospitalerne Region Midtjylland)
Professor Lars Østergaard (repræsenterer Aarhus Universitet)

Netværksforum for MidtSim

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen

Kontaktforum

Fuldmægtig Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale)
Fællestillidsmanden for yngre læger
Uddannelseskoordinerende overlæger

RMUK ERFA gruppe Region Midtjylland

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen
Uddannelseskoordinerende Marianne Kleis Møller

Nationale mødefora
Specialeselskabernes bestyrelse

En række læger ansat på AUH sidder enten i bestyrelsen for specialeselskabet (ca. 40), specialets yngre læge bestyrelse (ca. 40*) eller har
medlemmer i uddannelsesudvalget (ca. 60)

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (til november 2016)

Følgegruppen for inspektorordningen SST

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (maj 2017)

* For nogle specialer er udvalget nationalt
Obs! antallet af yngre læger i selskabernes bestyrelser er stigende - tallet var ca. 25 i 2015

18

Uddannelsesprojekter og forskning i
medicinsk uddannelse på AUH
føre uddannelsesprojekter på Aarhus Universitets-

Uddannelsesabstracts
til konferencer 2016

hospital. Aktuelt er der en bekymrende nedadgå-

•

Der er lang tradition for at iværksætte og gennem-

Personal developmental plans after multi-

ende aktivitet. Dette kan være en konsekvens af, at

source feedback – trainees´focus and per-

Region Midtjylland i 2015 valgte at indefryse initia-

spective

tiv midlerne som led i den omfattende spareplan. I

Gitte Eriksen & Bente Malling - Ottowa Conference

2016 blev Rådgivningsgruppen for færdigheds- og

2016, Perth – oral præsentation

simulationstræning nedlagt. Det blev herefter

•

OATS – a web-based platform for objective
assessment of technical skills

de postgraduate kliniske lektorer til færdigheds-

Charlotte Green Carlsen - Ottowa Conference 2016,

og simulationstræningsprojekter, fremadrettet

Perth – e-poster

indgår i den pulje MidtSim og NordSim har til

•

The experiential learning feast around non-

forskning og udvikling. Der afventes en beslutning

technical skills

i løbet af 2017 om, hvordan midlerne prioriteres og

Dieckmann P, Edgar S, Eppich W, McNaughton N,

kan søges.

Krogh K & Østergaard D. AMEE 2016, Barcelona, PreConference Workshop

I 2016 bidrog AUH med 5 abstracts til internatio-

•

»Debriefing Olympics ver 2.0«

nale konferencer. Der foregår dog fortsat meget

Kristian Krogh and Peter Dieckmann, SESAM 2016,

lokal aktivitet i afdelingerne og større projekter

Lissabon, Workshop

i samarbejde med CESU (Center for Sundhedsvi-

•

»Debrief the Debriefer: A Tool for Faculty

denskabelige Uddannelser) og MidtSim. Derfor

Development«

forventes der i 2017 et større bidrag.Lægelig

Rachel Onello; Amy L Daniels; Michaela Kolbe; Kri-

Videreuddannelse har på statusmøderne spurgt til,

stian Krogh; Dawn Taylor Peterson; Nelson Wong.

hvilke projekter de enkelte afdelinger har arbejdet
med i 2016, og udvalgte projekter fra afdelingerne

IMSH 2016, San Diego, Workshop

•

»Thinking on your feet»— a qualitative study
of debriefing practice

fremgår af Faktaboks 1

Krogh K, Bearman M, Nestel D. Advances in Simulation 2016;1:1–11

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital
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Faktaboks 1

Udvalgte udviklingsinitiativer i afdelingerne
Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, AUH
Simulationsbaseret transvaginal ultralydsscanning (TVGUL)
Projektansvarlig: Anne Gamst, 1. reservelæge (Viborg/ Ålborg), Susanne Axelsen, overlæge (AUH),
Charlotte Møller, overlæge (AUH), Charlotte Paltved, kontorchef (MidtSim)
Formålet er at træne og sikre indlæring og udvikling af tekniske færdigheder i transvaginal ultralydsscanning for novicer i gynækologi & obstetrik i et struktureret og systematisk simulationsbaseret
træningsprogram. Træningen sker på to transvaginale ultralydssimulatorer, hvor nyansatte AP- og
introlæger fra Region Midtjylland træner indenfor de første 2 uger af ansættelsen og slutter træningen af med en certificering. Resultaterne af træningen sammenlignes med træning efter mesterlæreprincippet, som er den »gamle måde« at lære TVGUL på. Mesterlæregruppen består af AP- og
introlæger fra Region Nordjylland. Der sammenlignes bl.a. på self efficacy, og patientoplevelse.
Udvikling af en makroskopisk kadaverhjerne og columna
Projektansvarlig; Gorm von Oettingen, overlæge, Ronni Mikkelsen HU-læge Peter Holm Nielsen, HUlæge og professor Bruce Mickey. Samarbejde mellem Klinisk Institut, AU, Neurorøntgen, AUH og UT
Southwestern Dallas USA
Formålet er at udvikle en makroskopisk kadaverhjerne og columna som tilgodeser hjernens og ryggens anatomi med hensyn til at øve neurokirurgisk kadaverkirurgi indenfor de subspecialer som
dækker intrinsiske hjernetumorer, hydrocephalus, basis kranii kirurgi, den vaskulære kirurgi og spinal
kirurgi. Der er brug for at træning i at kunne koble makroskopisk neuroanatomi herunder hjernens
fiberbaner med nye MR DTI teknikker og neurokirurgiske navigationsteknikker: Link til video Perspektiverne i en velpræpareret model er mange herunder nationale og udenlandske kurser.

Klinisk Farmakologisk Afdeling
Et delprojekt af ”Yngre læger på banen”
Projektansvarlig; Marlene Lunddal Krogh, UKYL i samarbejde med Kaospiloter, Kvalitet og Udvikling,
AUH
Formålet er at ændre arbejdstilrettelæggelsen, så uddannelseslæger hurtigere kan blive fagligt
klædt på til at bistå speciallægerne med løsning af flere og mere forskellige typer af arbejdsopgaver.
Dette kan optimalt føre til, at afdelingen løser flere opgaver, at uddannelseslæger får mere alsidige
opgaver og større indblik i hvilke opgaver, en speciallæge udfører. Som et resultat af projektet er der
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Hjerne og Rygkirurgi

som noget nyt etableret forskellige faglige teams. Uddannelseslæger allokeres til og rokeres løbende
rundt mellem disse teams, hvilket fremgår af arbejdsplanen. Teamstrukturen bliver evalueret efter
pilotfasen.

Ortopædkirurgisk Afdeling
HipSim - træning i hoftefrakturkirurgi
Projektansvarlig: Jan Duedal Rölfing, læge, Ph.d, adjunkt i ortopædisk uddannelse og simulation i
samarbejde med MidtSim, Institut for Klinisk Medicin, AU samt Ortopædkirurgi, AUH
Formålet er, at uddannelsessøgende læger i ortopædkirurgi tilegner sig basale færdigheder i hoftefrakturkirurgi på en virtuel simulator før de behandler patienter. Forhåbentlig vil HipSim bidrage dels
til øget patientsikkerhed og bedre behandlingsforløb, og dels til en bedre uddannelse og rekruttering
af læger til specialet. Effekten af HipSim dokumenteres ved transferstudier i et nationalt samarbejde.
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Mikrobiologi
Kompetencevurderingsredskaber for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi – fra idé til
produkt
Projektansvarlig; Lise Tornvig Erikstrup, UKYL, Thomas Greve, UKYL, Marianne Kragh Thomsen, UAO
& PKL i samarbejde med Klin Mikro Biol afdelinger Odense, Hvidovre, Herlev og Gentofte Hospital
Formålet er at udvikle redskaber til formativ kompetencevurdering inden for specialet klinisk mikrobiologi. En arbejdsgruppe med special- og uddannelseslæger udarbejdede ni formative kompetencevurderingsredskaber med udgangspunkt i de daglige arbejdsfunktioner. Implementering på afdelingerne blev indledt med et møde med deltagelse af arbejdsgruppen. De første evalueringer viser stor
tilfredshed blandt uddannelseslæger i brugen af redskaberne til facilitering af læring. Konklusion er
at formativ kompetencevurdering giver god mening, også i et paraklinisk speciale. Se hjemmeside.

Mikrobiologi
Implementering og validering af nationale kompetencevurderingsredskaber.
Projektansvarlig; Lise Tornvig Erikstrup, 1. reservelæge, UKYL, ph.d., Thomas Greve, Afdelingslæge,
UKYL, ph.d., Marianne Kragh Thomsen, Uddannelsesansvarlig overlæge, PKL
Formålet er kvalitativt at vurdere den oplevede effekt af brugen af de nyudviklede kompetence-vurderingsredskaber samt at kvantificere den tid, der anvendes på feedback. Der udvikles et spørgeskema som udsendes per mail hver 3. måned til uddannelseslægerne og kollegaer, der foretager kompetencevurdering. Fokus bliver på de 6 nystartede uddannelseslæger; 4 Intro-læger og 2 HU-læger.

Neurologi
Inter Tværs - interprofessionel læring og samarbejde på tværs af sektorer - et valgfrit uddannelsesmodul for grupper af studerende på AUH
Projektansvarlige på afdelingen; Marika Poulsen (UAO) og Inger Skov Halgård, (udd. ansvarlig sygeplejeske), projektleder på AUH Karin Laugesen implementeringsansvarlig for Inter Tværs
Formålet er at implementere et interprofessionelt valgfag til lægestuderende og som går på tværs
af sundhedsuddannelserne. Der indgår 2 ugers forløb på neurologisk afdeling med varetagelse af en
indlagt patient med apopleksi samt tilknytning til Apopleksi-teamet med besøg i patienternes eget
hjem, på Vikærgården og på Hammel Neurocenter. Der er daglig supervision samt læringskonferencer med refleksion og drøftelse af det tvær- og monofaglige arbejde. Som en del af projektet indgår
uddannelse i interprofessionel facilitering. Udfordringen aktuelt er at få studerende til det nye tiltag.

Neurologi
Indførelsen af tværfaglig simulationstræning med fokus på akutte neurologiske og medicinske
tilstande
Projektansvarlige; Karolina Snopek, simulator instruktør, Ph.d. studerende og Marika Paulsen (UAO)
Formålet er at udvikle og tilrettelægge simulationstræning til nyansatte læger og sygeplejerske med
to scenarier af forskellige sværhedsgrader samt uddanne to overlæger som simulatorinstruktører.
Der er gennemført pilottest , hvor der opleves et stort engagement, entusiasme og der gives udtryk
for god læring i trygge rammer. Målet er at afvikle træningen hver måned fra august 2017 til bl.a.
oplæring af nyt personale på afdelingen i trombolyse-modtagelsen og ad hoc tilpasse scenarierne til
afdelingens behov.
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Kvalitetssikring og monitorering af
den lægelige videreuddannelse
I dette afsnit beskrives den model, der er anvendt

1. Introduktion

på AUH til at følge kvaliteten i den lægelige videre-

2. Vejledning og supervision

uddannelse i 2016. Der måles gennem indikatorer,

3. Uddannelsesvejledning

på alle definerede standarder, da det ikke er muligt
direkte at måle om hospitalet eller afdelingerne le-

a.
		

Foreligger de obligatoriske uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner

b.

Vejledersamtale

de sidste 6 år. Standarden »uddannelseskultur«

c.

Karrierevejledning

kan nu belyses via de spørgsmål i Evaluer.dk, der

d.

Forskningsplaner

handler om »arbejdsklima«.

e.

Uddannelsesudbytte

f.

Personlig Udvikling

Kvalitetsmonitoreringsmodellen

4. Klar struktur og organisering

Modellen for monitorering af »god uddannelse« på

a.

Formaliseret undervisning

AUH indeholder en intern evaluering (kvantitative

b.

Konference- og mødestruktur

og kvalitative data indsamlet internt), bruger-

c.

Arbejdstilrettelæggelse med fokus på ud-

oplevet kvalitet (Evaluer.dk) samt ekstern evalu-

dannelse

ering (inspektorrapporter). Modellen indeholder 7

5. Kompetencevurdering

standarder:

6. Uddannelseskultur
7. Udvikling
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verer »god uddannelse«. Modellen er udviklet over

Byggesten i kvalitetsmonitoreringen i den lægelige videreuddannelse på AUH
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Ud fra standarderne er defineret 8 indikatorer, der

3 niveauer: »særdeles godt«, »tilstrækkelig« og

er beskrevet i bilag 1.

»under tilstrækkelig«. Niveauet er sat højt, hvilket
afspejler, at universitets hospitalet har visioner og

Til indikatorerne er knyttet en række data og

ambitioner på uddannelsesområdet der under-

evalueringer/målinger, der tilsammen monitorerer

streges af missionen om at uddanne og udvikle

kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på

kompetente og engagerede medarbejdere.

AUH (se tabel 1). For alle indikatorer er defineret
Tabel 1 - Kvalitetsmonitoreringsprogram for den lægelige videreuddannelse på AUH – standarder og
målinger
Standarder

1
Introduktion

2
Vejledning
og supervision

3
Uddannelsesvejledning

4
Struktur
og organisering

4c
Arbejdstilrettelæggelse

5
Kompetencevurdering

6
Uddannelseskultur

7
Udvikling***

(x)

xx

(x)

xxx

xxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX

x

Xx

xx

xx

x

Xx

Målinger
Statusmøder
3-timers møder
Lægelige videreuddannelsesrådsmøder

xx
(x)

xx

(x)

xx

x

xxx

xxx

x

xxx

x

X

xx

xx

xx

xx

xx

XX

XX

X

x

xx

x

x

x

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

x

Aktivitets data*
Evaluer.dk
360°’s
feedback**
Inspektorrapporter

xxx

* Måler standarderne 1-5
** Mål for lægerollerne kommunikator, samarbejder, professionel og leder/administrator/organisator
*** Udvikling af den lægelige videreuddannelse monitoreres gennem alle indikatorer ved at sammenligne med tidligere år,
men vurderes primært kvalitativt gennem statusmøder, 3-timers møder samt møderne i LVR.

Aktivitetsdata

vering af den uddannelsesansvarlige overlæge i

Alle afdelinger – undtagen en - har via en elektro-

planlægningen af afdelingens indflytning i de nye

nisk survey indsendt aktivitetsdata (se bilag 4)

rammer på Skejby, prioritering af vejledersam-

december 2016, men ikke alle UAO’er har be-

taler, inddragelse af indsatsområder fra 360°s

svaret alle spørgsmål. På afdelingerne Røntgen

feedback i vejledersamtaler og om der er aftaler

og Scanning samt Hjerte-,Lunge-, Karkirurgi er

om overlevering af status på uddannelsesforløbet

der afgivet svar afsnitsvis. Det er nu tredje år at

ved skift til næste afdeling.

aktivitetsdata indsamles, hvilket giver mulighed
som implementeringen af kompetencevurdering,

Kvalitetsdata og
omstruktureringer af afdelinger

etablering af vejlederfora, uddannelsesteamets

Kvalitetsdata for Røntgen og Scanning præsente-

indflydelse på arbejdstilrettelæggelse mm. I 2016

res fortsat fra de 3 matrikler. Mave- og Tarmkirurgi

er der tilføjet spørgsmål, der omhandler invol-

(MTK) er først fusioneret 1. februar 2016 og derfor

for at »måle« på udviklingen på centrale områder

24

Hansens Gade. I 2016 præsenteres for første gang

Kvalitetsdata og ny spørgeramme
inkl. skala i evaluer.dk

kvalitetsdata og målingerne fra de 3 Operation og

Fra 1. Januar 2016 er den nye spørgeramme i eva-

Intensiv afdelinger Nord, Syd og Øst. Herudover er

luer.dk taget i brug. Samtidig er skalaen er ændret

Mikrobiologi i 2016 fusioneret med afdelingen på

fra en 9-trins til en 6 trins skala og hvor der er

Hospitalsenheden Vest, men dette påvirker ikke

foretaget en transformation af 9-trins skalaen til

kvalitetsdata.

en 6 trins skal (se bilag 6a). I den nye spørgeram-

er data opdelt i MTK Nørrebrogade og MTK Tage

me er der spørgsmål som Lægelig Videreuddannelses vurderer det er muligt med de nødvendige
fra den tidligere spørgeramme. Dette gælder:
2015

2016

Spm 9; Hvordan var graden af supervision?
(1:For lav, 9:Ideel)

Spm 12; Jeg har fået supervision svarende til mit behov i
det daglige kliniske arbejde

Spm 17; Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af
dagarbejdet
(1:Lav, 9:Høj)

Spm 13; De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet

Spm 20; Deltog du i afdelingens formaliserede
undervisning?
(1:Slet ikke, 9:Ja altid)

Spm 19; Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud

Spm 23; Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?
(1:Lav, 9:Høj)

Spm 25; Samlet set har uddannelsesstedets indsats
været tilfredsstillende

Spm 24; Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?
(1:Ringe, 9:Højt)

Spm 22;Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har
været tilfredsstillende

Mens andre spørgsmål dækker samme tema, men vurderes som ikke umiddelbart sammenlignelige
Spm 7; Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i
forhold til din uddannelse?
(1:Lav, 9:Høj)

Spm 3; Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at
udarbejde min individuelle uddannelsesplan

spm 11; Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante
arbejdsområder?
(1:Slet ikke, 9:Ja absolut)

Spm 4; Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet
opfyldt

Spm 14; Var arbejdet tilrettelagt med rimeligt hensyntagen til uddannelsen?
(1:Slet ikke, 9:Ja absolut)

Spm 15; I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der er progression i min kompetenceudvikling.
Spm 16; I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler
blevet prioriteret
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forbehold direkte, at sammenligne med spørgsmål

LVU har i denne rapport valgt at præsentere kvalitetsdata opnået med brug af den nye spørgeramme og
sammenligne disse med data indsamlet med den tidligere spørgeramme velvidende, at der er en række
metodiske forbehold.
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Den eksterne vurdering af kvaliteten i den lægelige
videreuddannelse på AUH – Inspektorordningen
Den eksterne evaluering af den lægelige videreud-

får positiv kritik, og at anbefalingerne til forbedrin-

dannelse varetages af Sundhedsstyrelsen gennem

ger kan løses umiddelbart og internt.

inspektorordningen. Her kommer uafhængige
inspektorer på besøg i afdelingen og vurderer gen-

I bilag 5 (Inspektorbesøg – status pr. 31. decem-

nem samtaler med såvel ledelse som uddannel-

ber 2016), er angivet i alt 43 afdelinger. Her har

seslæger, hvordan det står til med uddannelsen på

20 opnået indikatorniveauet »særdeles god«, 15

afdelingsniveau. Speciallægerne på AUH er også

»tilstrækkelig« og 8 »under tilstrækkelig«.. Alle

særdeles aktive inden for inspektorordningen.

afdelinger – undtagen Fælles akutafdelingen - har

Således bidrager ca. 51 speciallæger til ordningen

nu haft mindst et besøg, hvilket er positivt.

ifølge Sundhedsstyrelsens seneste liste.
AUH har en fast procedure omkring inspektorbe-

Figur 1 - Indikatorniverau for inspektorrapporter 20132016

søg, som generelt følges (link). Modellen indebærer et formøde, hvor det sikres, at inspektorerne
får de nødvendige oplysninger forud for besøget
og selvevalueringsprocessen diskuteres. Efter
inspektorrapporten er modtaget, afholdes et obligatorisk møde med deltagelse af centerledelsen,
hvorved den direkte ledelsesmæssige forankring
af rapportens anbefalinger sikres, samtidig med,
at det er muligt at diskutere og kommentere rapporten i et bredere perspektiv. Alle inspektorrapporter diskuteres med den lægefaglige direktør

Konklusion og perspektivering

og forelægges også Det regionale Råd for Lægers

Status for AUH »indikator 8«: »Inspektorrapporter«

Videreuddannelse.

vurderes som værende »tilstrækkelig«. Den gennemsnitlige score for besøgene i 2016 var 81% af

Der er i 2016 gennemført 9 inspektorbesøg på

det maximalt opnåelige antal point. Som det ses af

AUH, og ved alle besøg har der været repræsen-

figur 1 er kvaliteten af den lægelige videreuddan-

tation fra hospitalsledelsen (lægefaglig direktør

nelse på AUH bedømt ud fra den eksterne vurde-

og/eller uddannelseskoordinerende overlæge)

ring i en meget positiv udvikling. Knap halvdelen

samt centerledelse. Ud fra AUH’s kvalitetsmoni-

(47%) af alle afdelinger på AUH er dermed kommet

toreringsmodel bringer Inspektorernes vurdering

i kategorien »særdeles god« ved deres seneste

4 afdelinger på niveauet »særdeles god« og 4

Inspektorbesøg. Der er absolut grund til at rose

afdelinger »tilstrækkelig« (indikator 8). Et besøg

afdelingerne for deres store uddannelsesindsats,

udløste desværre en kritisk rapport som sammen

der anerkendes gennem inspektorernes vurdering.

med afdelingens handleplan blev præsenteret for
DRRLV ved fremmøde af specialets PKL og den ud-

LVU vil forsat understøtte afdelingerne i planlæg-

dannelsesansvarlige overlæge.

ningsfasen og sammen med afdelingerne bidrage
til at besøgene skaber mest mulig uddannelses-

Det er et overordentlig tilfredsstillende resultat
for uddannelsen, da det betyder, at afdelingerne
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værdi.

5-punktsplanen 2016
Præsentation af 5-punkts planen
I Årsrapporten for 2015 blev indsatsområderne for Lægelig Videreuddannelse på AUH præsenteret i
5-punktsplanen. På Årsmødet 2016 blev det besluttet, at der i 2016/2017 forsat kulle være et særligt
fokus på:
•

Udvikling af uddannelsesorganisation og »faculty« – ledelse og kompetencer

•

Den kliniske oplæring – dygtige læger og god patientbehandling

•

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning – effektiv læring

I dette afsnit præsenteres status for arbejdet på de enkelte områder og samtidig skitseres, hvordan der
fremadrettet vil blive arbejdet med at optimere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. I bilagene
1 – 8 ses i lighed med tidligere år resultater af kvalitetsmonitoreringen på hospitals, afdelings- og centerniveau.
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5-punktsplanen for udviklingen af den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital 2016
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1. Udvikling af uddannelsesorganisation
og »faculty« - ledelse og kompetencer

at uddanne og udvikle kompetente og engagerede

Uddannelse og læring
ind i alle processer

medarbejdere kræver, at de, der skal uddanne

I januar 2016 satte hospitalsledelsen »uddannelse

fremtidens sundhedspersonale, skal være klædt

og læring ind i alle processer« på som et af 4 områ-

på til at varetage denne opgave, og at løsningen af

der på den strategiske dagsorden »Agenda 2016«. I

den fælles uddannelsesopgave understøttes af en

efteråret 2016 blev en temadag, hvor hospitals- og

professionel uddannelsesorganisation.

centerledelser sammen med afdelingsledelserne

Hospitalets overordnede strategiske indsats for

skulle drøfte, hvordan ledelserne på alle niveauer
I de kommende år vil flytteprocessen i stigende

kunne understøtte hospitalets ambition om at

grad komme til at involvere de uddannelsesan-

sikre »uddannelse og læring ind i alle processer«

svarlige overlæger i arbejdet med at sikre, at den

desværre aflyst pga. andre mere presserende

høje kvalitet i den lægelige videreuddannelse kan

dagsordner. Lægelig Videreuddannelse (LVU)

fastholdes, samtidig med at alle patientforløb i

arbejder dog fortsat med at dagsordensætte ud-

klinikken nytænkes. Ligeledes betyder det nye

dannelsesopgaven i et tværfagligt perspektiv. Som

nationale kvalitetsprogram, patientansvarlig læge,

en del af den fusionerede Kvalitet og Udvikling har

det brugerinddragende hospital, nye driftsprincip-

LVU fået en mulighed for i det daglige arbejde at

per med bl.a. en-sengs stuer og patientnær doku-

opbygge et tættere samarbejde med bl.a. »Ud-

mentation samt øget fokus på patientsikkerhed,

dannelse og Arbejdsmiljø« omkring hospitalets

at alle uddannelsesansvarlige skal være i stand

samlede uddannelsesopgave, der dækker grund-,

til at tænke innovativt - skabe forandringer med

videre- og efteruddannelse. Det gælder fx arbejdet

effekt - i et tæt samarbejde med ledelserne på alle

med fælles regional vejlederuddannelse, erfa-

niveauer og på tværs af AUH.

ringsopsamling i forhold til, hvordan uddannelsen
flytte med i de nye rammer mm.

På Årsmødet 2016 blev temaet Udvikling af uddanfortsat prioriteret område for Lægelig Videreud-

Uddannelse på tværs
af AUH - læger

dannelse (LVU) på AUH. I løbet af 2016 har dette

Uddannelse i Akutafdelingen

emne derfor været diskuteret med hospitals- og

Akutafdelingen flytter i oktober 2017 til Skejby og

centerledelser i forhold til, hvordan det bedst og

LVU har i løbet af 2016 afholdt flere møder med

i dialog med afdelingsledelserne kan sikres, at de

hospitalsledelsen, centerledelser og de involvere-

ressourcer og den viden de enkelte uddannelses-

de afdelinger omkring rammerne for den fremtidi-

team har, bringes aktivt i spil.

ge uddannelse i og omkring den akutte patient. Der

nelsesorganisationen og »faculty« udpeget som et
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har været diskuteret patientgrundlag, vagtstruk-

UAO’er – på tværs af AUH

tur, samarbejde om uddannelsesopgaven, som alle

Lægelig Videreuddannelse har som mål at styrke

er elementer, der skal være på plads før der kan

samarbejdet internt på hospitalet omkring de

udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. Det er

dele af uddannelsesopgaven, der går på tværs af

opmuntrende, at der i løbet af 2016 er opbygget

centre og afdelinger. For at understøtte det er der

et godt samarbejde omkring patientbehandling

udover mødet for de intern medicinske UAO’er

og løsning af uddannelsesopgaven i Akutafdelin-

afholdt to tværgående møder i 2016.

gen, hvilket bl.a. ses ved, at uddannelseslægerne i
deres evalueringer udtrykker en stigende grad af

•

læger indenfor de tværgående specialer
•

Planlægningen af uddannelsen i Dagkirurgisk

Den intern medicinske fællesvagt

afdeling for uddannelsesteamene fra de kirur-

I starten af 2017 afholdt de uddannelseskoordi-

giske afdelinger

nerede overlæger et møde med de alle uddannelsesansvarlige overlæger fra de interne medicinske

De 3 tværgående mødeforaér har alle været vel-

afdelinger, for at diskutere de fremtidige mulighe-

besøgte, og der vil i fremtiden blive taget initiativ

der, for at sikre en god uddannelsen i at håndtere

til flere ad hoc møder på tværs af de 4 centre be-

den akutte medicinske patient. Der er stor enighed

stemt ud fra behov og konkrete problemstillinger.

om, at der i Akutafdelingen er et stort læringspoer nødvendigt med et tilstrækkeligt antal special-

Uddannelses på tværs af
AUH – alle faggrupper

læger tilstede 24/7, som kan vejlede, give supervi-

Indflytning og simulation

sion og kompetencevurdere uddannelseslægerne.

I de kommende år vil den interne flytteproces øge

Der er forventeligt ikke helt den samme enighed

behovet for, at alle de kompetencer – i bredeste

om, hvilke afdelinger, der skal sikrer, at der er

forstand - der er på uddannelsesområdet på ho-

speciallæger eller 5. års hoveduddannelseslæ-

spitalet bliver udnyttet og inddraget bedst muligt.

ger i tilstedeværelsesvagt i tilstrækkelig omfang

Dette fordi vi både skal løse den daglige uddan-

døgnet rundt.

nelsesopgave - det vi skal – samtidig med, at vi

tentiale, som skal udnyttes samtidig med, at det
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tilfredshed med supervision og vejledning.

ERFA møde for de uddannelsesansvarlige over-

skal sikre, at alle personalegrupper bliver i stand
I skrivende stunde er det endnu uafklaret, hvordan

til at kunne tage de nye faciliteter og overordnede

den medicinske vagt på hospitalet skal sammen-

driftsprincipper trygt og godt i brug. LVU indgår

sættes. Det er væsentligt også i et uddannelses-

sammen med organisationskonsulenterne i et

mæssigt perspektiv, at der sikres de nødvendige

arbejde med at øge brugen af simulationsbaseret

kompetencer og antal hænder i både Akutafde-

træning til den del af flytteopgaven, der handler

lingen og i sengeafdelinger, hvor der er indlagt

om »at flytte mennesker«. Dette foregår i tæt

patienter med komplekse problemstillinger. LVU

samarbejde med MidtSim og med bidrag fra de

er i konstruktiv dialog med lægefaglig direktør

afdelinger, der er flyttet ind eller snart flytter ind.

og centerledelserne om deltagelse i det videre
arbejde, og ser frem til en snarlig beslutning på
området.
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UAO’ernes ledelsesmæssige
kompetencer

UAO kompetencer – 360°’s feedback og ledelses-

UAO kvalifikationer - kursus for uddannelsesan-

Kompetenceudviklingen af UAO’erne sker som

svarlige overlæger

anført ovenfor via kurser samt gennem aktiviteter

I perioden 2013-2016 har mange afdelinger skiftet

i regi af det lægelige videreuddannelsesråd på

uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), og det er

AUH. Som led i et projekt har 33 UAO’er i løbet af

derfor glædeligt, at så mange UAO’er og afdelinger

2015/16 gennemført 360°’s feedback inkl. feed-

har prioriteret deltagelse i Videreuddannelsesre-

backsamtale med ekstern konsulent. Herudover

gion Nords »Kursus for UAO«. Status er, at 43 ud

blev den ledende overlæge (LO) tilbudt en telefo-

af 50 UAO’er (86 %) har gennemført kurset eller

nisk sparringssamtale med en ekstern konsulent

planlægger at gøre det i 2017/18 (bilag 3). Dette

om feedbackrapportens indhold og en diskussion

betyder, at 34 afdelinger nu falder i kategorien

af de temaer, som rapporten pegede på vil kunne

»særdeles god« og 2 i »tilstrækkelig« og 5 »under

styrke det ledelsesmæssige samarbejde. Derefter

tilstrækkelig«. I forhold til deltagelse i »Kursus for

afholdt UAO og LO en obligatorisk samtale om

UAO« (indikator 2) er AUH samlet set forsat »util-

den feedback UAO’en havde modtaget, og der blev

strækkelig«, men 88% af afdelingerne opfylder nu

udarbejdet en skriftlig handleplan. Der har, som

indikatorniveauet »tilstrækkelig«.

det ses i Figur 2 været en flot opbakning til projek-

udvikling

tet, hvor 94 % af de inkluderede 33 par (UAO/LO)

Fig 2 – Flow-sheet projekt - 360°’s feedback UAO på AUH .
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gennemførte Trin 1. Formålet med tiltaget er at

lægningen effektivt sammen. Samtidig er det et

udvikle UAO’ens kompetencer indenfor ledelse af

mål at sikre, at UAO’erne inddrages i de processer,

den lægelige videreuddannelse, og styrke sam-

der arbejdes med på AUH fx patientansvarlig læge,

arbejdet med afdelingsledelsen om løsningen af

men især i forhold til indflytningen i under fælles

afdelingens uddannelsesopgave. For at undersøge

tag i Skejby.

dette blev der afviklet semistrukturerede telefoI aktivitetsdata 2016 spurgte vi alle UAO’er om de

for at følge op på udbyttet af 360°’s feedbackpro-

indgik i afdelingens ledergruppe på funktionsle-

cessen (Trin 2). Der var igen en stor velvillighed til

derniveau, og om de var involveret i flytteproces-

at bidrage med erfaringer, kommentarer og nye

sen og i givet fald hvordan (se tabel 2).

ideer idet 27 par ud af 31 deltog i interviewet. I
løbet af maj/juni 2017 gennemføres et kort follow-

Tabel 2 - UAO’ens ledelsesmæssige forankring på AUH

up interview med de 19 »par«, der fortsat arbejder
sammen.
Projektet er gennemført efter aftale med lægefaglig direktør Claus Thomsen og de 4 centerledelser, og udføres i samarbejde med ledende lektor
Bente Malling, Center for Sundhedsuddannelser,

* Inklusiv 4, der angiver ”har ofte ad hoc møder”
** 3 indgår på anden vis
*** 7 angiver ikke relevant, 4 at flytning ikke påbegyndt

Aarhus Universitet.
En stor andel 83% af UAO’erne har planlagte
Den umiddelbare respons fra UAO’erne er, at 29

møder med afdelingsledelsen, og ca. 75% indgår i

ud af 31 interviewede UAO’er (94 %) vil anbefale

afdelingens ledergruppe på funktionsleder niveau.

en 360°’s feedback til en UAO kollega, og 27 af de

I løbet af 2016 har fire afdelinger formaliseret

31 (87 %) angiver at have haft udbytte af 360°’s

samarbejde (Blodsygdomme, Plastik og Bryst-

feedback processen. Der er gennemført kvalitativ

kirurgi, Lungesygdomme og Tand-Mund-Kæbe

analyse af interviewene og resultater præsente-

kirurgi), men der er fortsat afdelinger, der trods

res på Faculty Development og AMEE kongres i

opfordringer endnu ikke har et formaliseret sam-

august 2017, Helsinki. LVU forventer, at de UAO’er,

arbejdet om uddannelsesopgaven.
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ninterviews 2-3 måneder efter feedbacksamtalen

der skal deltage i UAO kurset 2017/18 vil få tilbud
om at deltage i en version 2.0 af 360°’s feedback til

På alle statusmøder i foråret 2016 er emnet »ind-

UAO.

flytning og uddannelse« diskuteret, og der er gennemgående en stor enighed om, at ikke bare UAO,

UAO som funktionsleder

men hele uddannelsesteamet skal være direkte og

Alle overlæger, og dermed også UAO’erne, er

proaktivt involveret. Det er derfor glædeligt, at en

funktionsledere på AUH, og i 2016 har Lægelig

stor del af UAO’erne er inddraget i arbejdet med at

Videreuddannelse været i dialog med hospitals- og

planlægge uddannelsen i de nye rammer.

centerledelser om, hvorvidt UAO’en skal indgå i
fx en stabsfunktion med bl.a. en særlig opgave i
forhold til at flette arbejds- og uddannelsesplan-
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udtryk for, at afdelingerne prioriterer deltagelsen

Kompetenceudvikling af
vejledere og 360 FFére

i kurserne, og sikrer tidlig tilmelding da pladserne
på kurserne hurtigt besættes.

Vejlederuddannelse - kursus for speciallæger
Indenfor den lægelige videreuddannelse er det

Kompetenceudvikling af hovedvejledere

hospitalets strategi at prioritere uddannelse af

Uddannelsesansvarlige overlæger på AUH har,

de kliniske vejledere og hovedvejlederne gennem

ifølge funktionsbeskrivelsen (link), ansvaret for

deltagelse i et Vejlederkursus. Siden 2014 har 48

»at hovedvejlederne er passende kvalificerede og

speciallæger deltaget i Uddannelsesregion Nords

kompetente, samt at supervisere hovedvejlederne

kursus, og 27 er tilmeldt kurset i 2017. Status er,

i fornødent omfang«. LVU har derfor spurgt alle

at 83 % dvs. 686 ud af 871 speciallæger har et

UAO’er, hvordan uddannelsesteamet introducerer,

godkendt vejlederkursus efter 2004.

og superviserer uddannelseslæger og speciallæger, der skal varetage funktionen som hovedvejle-

Der er nogen forskel mellem de 4 centre i forhold

der (HV) (Tabel 4 aktivitetsdata).

til opfyldelsen af indikatorniveauet »tilstrækkelig« som på AUH er sat til 90% (se tabel 3). Både

Tabel 4 - Introduktion og supervision - hovedvejleder
funktionen

Akutcentret og Mave-Barn-Centret er tæt på at
opfylde indikatoren »tilstrækkelig« (90%). Sam*

menlignet med 2015 er der en positiv udvikling i
Hoved-Hjerte-Centret, mens der noteres et fald i
Kræft & Inflammationscentret som nok er betinget af, at flere af de nye UAO’er har sat fokus på at
opkvalificere vejledergruppen.
Tabel 3 - Speciallægers deltagelse i vejlederkurser –
centerniveau
*

12 afdelinger bruger ikke uddannelseslæger som hovedvejledere (HV)
** 6 angiver supervision primært ved komplicerede forløb/UHU
*** 5 UAO’er er eneste feedback facilitator

På AUH er der ca. 190 uddannelseslæger fra 28 afdelinger og ca. 450 speciallæger, der ifølge UAO’erne har funktion som hovedvejledere. Der er nogen
variation i graden af introduktion til opgaven samt
På afdelingsniveau falder 9 afdelinger i kategorien

supervision af opgaveløsningen (se tabel XX), men

”særdeles god”, 8 ”tilstrækkelig” og resten 25 i

flere angiver, at de har en »åben dør politik« og

”under tilstrækkelig”.

stiller sig i vid udstrækning til rådighed.
Nogle UAO’er angiver, at de giver feedback på de

I forhold til deltagelse i vejlederkurser (indikator

individuelle uddannelsesplaner, hvilket er blevet

1) er status for AUH samlet set fortsat »under

lettere efter der er indført RMUK.

tilstrækkelig«, men det er nu 43% af afdelingerne,
der opfylder indikator niveauet mod kun 28% i

I data fra 360°’s feedback til UAO’erne er det kun

2015. Dette er en meget positiv udvikling og et

41% af UAO’erne, der i høj grad sikrer, at HV har
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de fornødne kompetencer. Det samme mener 60%
af speciallægerne (NA 10%) og uddannelseslæ-

Hvad skal den gode kliniske vejleder og
hovedvejleder kunne mestre på AUH?

gerne (NA 46%). Ligeledes er der enighed mellem
UAO og respondenter om, at UAO’en i højere grad

Hvad forventer vi af de kliniske vejledere?

kan arbejde med at give mere feedback både til

•

er fagligt kompetente

hoved- og kliniske vejledere. På enkelte afdelinger

•

kan se uddannelsespotentiale og mulighederne
- og tænke hvem har gavn af det?

er UAO aktuelt i gang med at undersøge, hvilket
behov vejledergruppen har. Overordnet udtrykker

•

tør træde tilbage og lade andre komme til

uddannelseslægerne via Evaluer.dk tilfredshed

•

tager et medansvar for uddannelseskulturen i

(jf. kap 4).

•

er rollemodel – vide de er vejledere

•

har engagement – viser interesse for uddan-

På efterårets LVR møder har emnet »hvad skal
den gode kliniske vejleder og hovedvejleder kunne

nelse – skal stråle!
•

mestre på AUH?« været sat til diskussion og resultatet ses i fakta boksen.

er opsøgende – følger op - er nysgerrig på, hvordan YL arbejder og fungerer

•

har kendskab til kompetencevurdering

•

kender uddannelsesprogrammerne og ved hvad

Konklusionen blev, at der på mange afdelinger

de forskellige skal lære

er brug for, at vejledergruppe får defineret – sat
konkrete ord på - hvad god kvalitet i uddannelses-

Hvad forventer vi af hovedvejlederne?

vejledningen er. Ved at gøre det, vil det dels være

•

har deltaget i et vejlederkursus

lettere at give målrettet feedback, og dels være en

•

har en stor indsigt i organisationen og overblik

ramme for forventningsafstemningen med uddannelseslægerne.

over de muligheder, der er for læring i afd.
•

er interesserede i at møde andre vejledere og
deltage i vejlederfora

Uddannelse af 360°’s feedback facilitatorer

•

På AUH er der som i Videreuddannelsesregion

er rollemodeller - udviser arbejdsglæde ¬brænder for uddannelse

Nord et krav om, at 360°’s feedbacksamtaler

•

er synlige og tilgængelige

afvikles af en certificeret feedback facilitator (FF).

•

er empatisk

I 2016 er der certificeret 12 nye FF’ere på AUH.

•

har engagement og engagerer sig i personen

Alle afdelinger har uddannede FF’ere eller har

•

kan skabe struktur – har overblik - er et fast

mulighed for at få hjælp fra en anden afdeling. Der
er fortsat et tilbud om supervision fra certificeret

holdepunkt
•

coach til allerede uddannede FF’ere.

er opsøgende og indhenter viden om, hvordan
YL mestre, men er kilde kritisek

•

kan tage ansvar og stå fast på konsekvenser

Afdelingens uddannelsesteam,
UKYL netværk og vejlederfora

•

kan uddannelsesprogrammet herunder milepæ-

Uddannelsesteam i afdelingen inkl. vejlederfora

•

lene – hvornår skal hvad være opnået=

Uddannelsesteamet, der forventes at arbejde

har kendskab til kompetencevurdering •
har kendskab til redskaber som RMUK, evaluer.

tæt sammen med afdelingsledelsen, udgøres af
UAO’er og UKYL’er, eventuelt skemalægger samt
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afdelingen

med hovedvejledernes varetagelse af funktionen

dk, logbog.net mm
•

kan give karrierevejledning
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på nogle afdelinger specialets postgraduate

gennemgang og efterfølgende feedback til uddan-

kliniske lektor. I Akutafdelingen er uddannelses-

nelseslægerne. Effekten af at samle vejlederne er,

teamet tværfagligt og inkluderer uddannelses- og

at man som hovedvejleder oplever sig bedre klædt

udviklingsansvarlige sygeplejersker.

på ved at få et bredere og mere nuanceret billede
af uddannelseslægen (se tabel 5).

Tabel 5 - Uddannelsesteamets rammer og organisering

Uddannelseskoordinerende yngre
læger – kompetenceudvikling
og netværk
UKYL introkursus
I det ca. 75% af de uddannelseskoordinerede
yngre læger (UKYL’erne) har funktionen i knapt et
år håber lægelig videreuddannelse, at tilbuddet
*
**

Herudover har 5 afdelinger ”ofte ad hoc møder
35 angiver at der i høj/meget høj grad er et godt samarbejde med skemalægger
*** Herudover angiver 9 at ”tid” ikke er et problem

om at deltage i et UKYL introkursus kan hjælpe
afdelingerne til at få et øget udbytte af UKYL
funktionen, og at den nye UKYL føler sig klædt på
til opgaven. Det er dog nødvendigt, at den enkelte

Det er positivt, at 37 ud af 41 UAO’er angiver, at

UKYL og afdelingen sikrer overlevering gerne med

der er planlagte eller ofte er ad hoc møder i ud-

afsæt i UKYL funktionsbeskrivelsen. I 2016 har

dannelsesteamet. På 36 afdelinger ud af 41 er

der været afholdt introkursus til UKYL funktionen

der er aftalt en funktionstid til løsning af UAO

to gange med i alt 40 deltagere, hvilket er meget

opgaven, hvor der i gennemsnit er afsat 6 timer

tilfredsstillende.

per uge. Flere UKYL’er har fået en funktionsbeskrivelse, men det er forsat kun ca. halvdelen, der har

UKYL workshop Årsmøde

en aftale om funktionstid til opgaveløsningen. De

På Årsmøde 2016 blev der vanen tro afholdt en

UKYL’er, der har afsat tid, har i gennemsnit 1 dag

workshop med deltagelse af næsten alle UKYL’er,

pr. måned.

og hvor emnet var »UKYL’ens rolle i afdelingens
uddannelsesvejledning« herunder, hvordan kan

Andelen af afdelinger, der har etableret formelle

man som UKYL være med til at klæde uddan-

vejlederfora er uændret ca. 80%. Det er meget

nelseslæger, der skal være hovedvejledere på

forskelligt, hvor hyppigt møderne afholdes, fra

til opgaven. Konklusionen var, at ansvaret for

halvårligt til månedligt, men i gennemsnit afhol-

kvalitet i den formelle vejledning er UAO’ens,

des et møde hver anden måned. På LVR møderne

mens UKYL’ens rolle er støttende fx ved at hjælpe

i 2016 er brug af vejlederfora diskuteret herunder,

med at udpege hovedvejledere, sikre inddragelse

hvordan uddannelseslæger med funktion som

i vejlederfora, og generelt hjælpe uddannelseslæ-

hovedvejlederen sikres deltagelse i møderne

gerne med at få øget udbytte af de formelle vejle-

og hvordan uddannelseslæger får feedback fra

dersamtaler. Efter Årsmødet er der udarbejdet en

møderne. Nogle afdelinger bl.a. Nyresygdomme,

guide med ideer til UKYL’ens rolle i vejledningen,

Røntgen & Scanning, Hud- og Kønssygdomme og

som er tilgængelig på hjemmesiden til brug for

Kvindesygdomme og Fødsler bruger et skema til

inspiration for afdelingerne.
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der opnås via deltagelse i Årsmøde og LVR møder

Lægelig Videreuddannelse har i 2016 udgivet i alt

et tilbud om at indgå i UKYL netværket. Netvær-

4 »Nyhedsbreve«, som har til formål at formidle

ket har eksisteret siden oktober 2015, og er nu

uddannelsesrelevante aktiviteter i fra ind- og

veletableret med en styregruppe, som i 2016 har

udland. LVU’s hjemmeside har behov for løbende

afholdt 2 netværksmøder med nedenstående

udvikling, og det er derfor glædeligt, at UKYL net-

emner og oplægsholdere:

værksgruppen har givet tilsagn om at bidrage med

•

»Kultur er noget vi gør – ikke noget vi har«

input til, hvordan hjemmesiden skal opbygges, så

ved Antropolog Sigrid Vest Arler (Koncern HR,

den i højere grad understøtter uddannelsesteam-

Region Midt).

ets arbejde.

•

»Hvordan lykkes man med at blive bedste uddannelsesafdeling«, UAO Hanne Storm (Diagnostisk Center, Silkeborg),

Som en del af møderne afholdes »Open Space«,
hvor det på møderne besluttes, hvilke emner deltagerne finder det relevant at diskutere. Emnerne
har været
•

Kompetencevurdering- organisering/implementering

•

Ideer til morgenundervisning

International inspiration - AMEE

•

UKYL funktion på en fusioneret afdeling

Medicinsk pædagogisk inspiration udefra er vigtig

•

Rollen som (ny) UKYL

for udviklingen af nye tiltag, og derfor har LVU

•

IT og uddannelse; RMUK & Logbog.net

besluttet at finansiere 5 pladser til den årlige

•

Input til hjemmesiden

uddannelseskonference AMEE (Association of

Herudover arbejder Netværket med et velkomst-

Medical Education in Europe). I 2016 fandt konfe-

brev til nye UKYL’er på AUH, samt en øget anven-

rencen sted i august måned i Barcelona i Spanien,

delighed af hjemmesiden fx med inspirations-

hvor 2 UAO’er Dilek Cakar (Akutafdelingen) og

katalog til undervisning, kontaktinformationer,

Trine Tandrup (Neurologi) og 3 UKYL’er Mie Sand

oversigt over kurser/møder med relevans for

Hougaard (Blodsygdomme), Kristian Brogaard

UKYL gruppen mm.

Krogh (Operation/Intensiv), Morten Møller Poul-
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På AUH er der udover den kompetenceudvikling,

Intern inspiration – hjemmeside
og nyhedsbreve

UKYL netværksforum

sen (Diabetes og Hormonsygdomme) deltog. Input
LVU forventer, at effekten af netværket vil være,

fra konferencen er præsenteret på LVR møder. I

at UKYL’erne på AUH fremadrettet hurtigere lærer

2017 vil LVU igen tilbyde pladser optimalt til en fra

hinanden at kende, og at der opbygges netværk på

hvert center efter motiveret ansøgning.

tværs af AUH som også fremadrettet vil inkludere
UKYL’er ansat i psykiatrien.
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LVU har et institutionsmedlemskab af AMEE som

arbejde mellem afdelingsledelsen. LVU vil arbejde

giver mulighed for deltagelse i webinars samt

med at udvikle brugen af konceptet »vejlederfora«

udvalgte sessioner på AMEE kongressen til redu-

bl.a. ved at øge graden af feedback til uddannel-

ceret pris. LVU vil fremadrettet sørge for, at disse

seslæger efter møderne.

tilbud formidles via LVR og hjemmesiden.
LVU ser det forsat som en vigtig opgave at sikre

Konklusion og perspektivering

relevant kompetenceudvikling af de erfarne

For punktet »Udvikling af uddannelsesorganisa-

UKYL’ere som bl.a. er fremtidens UAO’er. Et andet

tion og »faculty« – ledelse og kompetencer« er der

område er at sikre at uddannelseslæger, der er

på langt de fleste områder sket en række forbed-

hovedvejledere får den nødvendige introduktion

ringer som forventes at påvirke på kvaliteten og

og supervision i funktionen.

effektiviteten i den lægelige videreuddannelse i
positiv retning.

LVU vil i samarbejde med centerledelserne og de
lægelige videreuddannelsesråd medvirke til, at

I 2016 er den meget positive udvikling af afdelin-

de tværgående mødefora fortsættes og at der

gernes interne uddannelsesorganisation forsat.

etableres et tættere samarbejde om den fælles

Langt de fleste afdelinger har velfungerende ud-

uddannelsesopgave bl.a. som en naturlig del af

dannelsesteam, etablerede vejlederfora og sam-

flytteprocessen.
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2. Klinisk oplæring
- dygtige læger og god patientbehandling

Den kliniske oplæring er baseret på »den moderne
mesterlære«, som overordnet dækker over en
bestemt organisering af læringen, hvor det er arbejdet i praksisfællesskaber, der sikrer den enkelte
læring. Det betyder, at uddannelseslæger lærer –
bliver dygtige og kompetente – mens de arbejder
sammen med flere »mestre«, enten speciallæger
og/eller mere erfarne uddannelseslæger. Herudover har det stor læringsværdi at udføre arbejdsopgaver sammen med læger på eget uddannelsestrin eller med andre faggrupper

Hvordan kan man arbejde med »det kliniske skøn«?

Den refleksive praksis og det kliniske skøn er
nødvendige for at udvikle fagligheden. Der er
brug for en fælles kultur, hvor det at reflektere, at
stille spørgsmål og være konstruktivt kritisk er en
forventet adfærd. På Årsmødet 2016 satte Claus
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Mesterlæren - refleksiv
praksis - det kliniske skøn

Thomsen derfor igen »det kliniske skøn«, »den
moderne mesterlære« og vores fælles ansvar for
kvalitet i patientbehandlingen på dagsordnen.
I 2016 deltog LVU i en mindre tværfaglig arbejds-

En forudsætning for at kunne udvikle det kliniske

gruppe, der i december 2016 overfor Kvalitetsrådet

skøn er, at der er en arbejdstilrettelæggelse, der

præsenterede, hvordan vi kan arbejde med »det

understøtter samarbejde, krydspunkter, dialog, re-

kliniske skøn« på AUH. I dette arbejde blev det ty-

fleksion og læring i praksis. Opgaven for de uddan-

deligt, hvor stor en enighed, der er om, at den mo-

nelses- og udviklingsansvarlige er, at bl.a. »gå på

derne mesterlære/følgeskabet kræver en fælles

jagt efter læringen i det daglige arbejde«, de fælles

forståelse af feedback/kollegial kommunikation,

refleksionsrum eller som uddannelsesansvarlig

en organisering af arbejdet, der giver mulighed for

overlæge Jens Dahlerup siger »vores tænkebokse«.

refleksion samt en kultur/holdning, der anerkender

Alle elementer, der er med til at udbygge vores

værdien og meningen med at uddanne andre.

arbejdsfællesskaber.
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Den kliniske oplæring – mesterlæren - vurderet

ter afgiver »lav score« på spørgsmålet »beder om

via 360°’s feedback

hjælp ved for store belastninger«, hvilket giver

I 360°’s feedback vurderes uddannelseslægens

anledning til bekymring ud fra både et patientsik-

performance indenfor rollerne samarbejder, kom-

kerhedsmæssigt og et organisatorisk perspektiv.

munikator, leder/administrator/organisator og

Data er uændrede siden 2014, hvilket understøt-

professionel. Derved giver de aggregerede data

ter, at der fortsat skal arbejdes med at styrke de

et indirekte et mål for, hvor god oplæringen i disse

ledelsesmæssige kompetencer.

roller er på hospitalet. Analyse på hospitalsniveau
viser, at uddannelseslæger på AUH overordnet set

En række spørgsmål i 360°’s feedback afspejler

mestrer rollerne som samarbejder, kommunikator

»den gode mesterlære«. I tabel 6 er angivet andel

og professionel på et meget højt niveau. Indenfor

af svar afgivet som »næsten altid« og »altid«, som

rollen leder/-administrator/organisator er det

er det ønskede performanceniveau.

muligt at opnå forbedringer fx i forhold til »evnen
til at tage lederrollen i relevante situationer«, hvor

Data fra 360°’s feedback viser, at samarbejdspart-

14% af speciallægerne vurderer, at uddannelses-

nerne i høj grad vurderer, at uddannelseslægernes

lægerne tager rollen »af og til eller sjældnere«. 21

adfærd på centrale områder i mesterlæren er

% af uddannelseslægerne og 10 % af responden-

meget tilfredsstillende. Det er forsat ca. hver 5.

Tabel 6 - Mesterlæren vurderet udfra 360°’s feedback
Selv (%)
N=290

Speciallæger
(%)
N=1337

Yngre læger (%)
N=1105

Plejepersonale (%)
N=1139

Involverer om muligt patienten i
beslutninger (samarbejder)

72

89 (NA 19%)

91 (NA 29%)

88 (NA 7%)

Beder om input fra andre når det er
relevant (samarbejder)

82

85

87

85

Agerer konstruktivt på feedback fra
andre (samarbejder)

61

87

87 (NA 18%)

84 (NA 22%)

Indgår i dialog ved uenighed
(samarbejder)

53

81 (NA 18%)

77

79 (NA 21%)

Er bevidst om egne grænser
(professionel)

84

87

89

92 (NA 17%)

Involverer kolleger, når det er
nødvendigt (professionel)

89

89

91

93

Overleverer faglig information
struktureret og udtømmende
(professionel)

52

87

89

88 (NA 19%)

Træffer beslutninger i tide
(professionel)

71

86

91 (NA 19%)

87 (NA 20%)

Udviser overblik (leder/adm/org)

56

76

83

85

Tager lederrollen i relevante
situationer (led/adm/org)

50

64 (NA 19%)

74 (NA 23%)

76 (NA 29%)

Beder om hjælp ved for store
belastninger (led/adm/org)

48

71 (NA 16%)

70 (NA 19%)

78 (NA 29%)

Spørgsmål

Data angivet som andel af svar (%) afgivet i »næsten altid« eller »altid«. Svar i »ofte«, »af og til«, »sjældent«, Næsten Aldrig«
ikke er angivet. »No answer« raten er, hvor andet ikke er angivet <15%
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sion« på akutafdelingen, hvor alle patienter skal

læge involverer patienten i beslutninger«, hvilket

ses sammen med en erfaren læge. Initiativer med

er bekymrende, især fordi fremtidens special-

at rammesætte supervisionen breder sig til flere

læger står overfor krav om i større grad at kunne

afdelinger bl.a. ved, at ambulatorierne opbygges

involvere, og inddrage patienterne i behandlingen.

som »en consultant-model« – dette gælder Børn

Uddannelseslægerne vurderer sig selv lavere end

og Unge, Dagkirurgisk afdeling, Neurologi – andre

samarbejdspartnernes på områderne: »træffe

planlægger med stuegangsfunktion flere dage i

beslutninger i tide«, »overlevere informationer«,

træk (Hjertesygdomme, Infektionsmedicin). Det

»udviser overblik« og »indgår i dialog ved uenig-

er endvidere positivt, at uddannelseslæger ansat

hed«. Sidstnævnte vurderes forholdsvis lavt af alle

på de kirurgiske afdelinger i højere grad vurderer,

grupper, hvilket understreger, at der er behov for

at de får den supervision, der er behov for (data

at sætte yderligere fokus på, at alles meninger er

ikke vist). Der er dog en betydelig variation mellem

vigtige både i forhold til læring, og ikke mindst for

afdelingerne. Det forventes endvidere, at der i

at sikre gode kliniske skøn. Endvidere er det »at

takt med at opbygningen af Dagkirurgisk afdeling

tage lederrollen i relevante situationer« fortsat et

bliver flere muligheder for at sikre en god super-

område, hvor afdelingerne skal afstemme, hvilke

vision.

forventninger, der er til uddannelseslægerne
samtidig med, at der skal sikres muligheder for at

Figur 3 - Hvordan var graden af supervision?

udvikle lederskabet.

Supervision –
arbejdspladsbaseret læring
Supervision er i Evaluer.dk defineret som en
læreproces, hvor en person (supervisor) hjælper
en anden med at øge de faglige og personlige
kompetencer samt lærer, hvordan kompetencer
bedre udnyttes i praksis. Det er vigtigt, at supervisionen, der er en forudsætning for mesterlære
gives svarende til uddannelseslægens behov og
at de daglige vejledere er tilgængelige når der er
behov for dette. Den daglige vejledning kan gives

2014-15; evaluer.dk spm 9 ”hvordan var graden af supervision (svarskala; 1 = ”for lav” og 6 = ”ideel”)
2016; evaluer.dk spm 12 ”jeg har fået supervision svarende
til mit behov i det daglige kliniske arbejde (skala 1 ”i meget
ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”
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Speciallæge, der ikke kan svare på »om den yngre

af læger og andet sundhedsfagligt personale, der
har til opgave at supervisere, vejledere og give

Kompetencevurdering

feedback.

Kompetencevurdering af uddannelseslæger er
den metode vi i Danmark har valgt til at sikre,

Fig 3 viser, at alle uddannelseslæger på AUH

at alle speciallæger opnår de kompetencer som

vurderer, at der er en høj grad af supervision.

målbeskrivelsen angiver. På alle afdelinger arbej-

Det vurderes, at de indsatser, der er sat i værk på

des med at sikre, at de obligatoriske kompeten-

afdelinger med ansvar for KBU lægerne har haft

cevurderingsmetoder anvendes professionelt.

en effekt. Det gælder fx »90 sekunders supervi-

For at følge udviklingen blev der i 2014 indført en
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indikator på området, hvor niveauet »særdeles
god« kun kan opnås hvis ≥ 98 % af de obligatoriske

Årsmøde 2016 - råd om anvendelse af
kompetencevurdering

metoder anvendes i »høj eller meget høj grad«
vurderet ud fra afdelingens selvrapporterede data

•

er det blevet muligt at få uddannelseslægernes

•

Sørg for at sætte navn på - »når det hedder
noget – sker der noget« – kunne det hedde

vurdering af om »de planlagte kompetencevur-

”det kompetente møde”?

deringer er blevet gennemført« (spm 5). Derfor
indfører LVU i 2016 indikatoren »brug af kompe-

Lav faste rammer for kompetencevurdering –
automatismer/ritualiseringer

(bilag 4) . Med den nye spørgeramme i Evaluer.dk

•

Fordeling af ansvar for kompetence vurde-

tencevurdering« på afdelingsniveau. Indikatoren

ring; gør det nemmere for den enkelte så der

kombinerer UAO’ernes egen vurdering af i hvilken

er ansvar for enkelte områder

grad de enkelte metoder anvendes med uddannel-

•

Opdel kompetencevurderinger i småbidder;

seslægernes feedback . Se afsnit »monitorerings-

del ud på afsnit. Lav fælles sessioner omkring

program for kvalitet i uddannelse AUH«.

cases.
•

Arbejdet med implementering af kompetencevurdering

Skab rutiner - »vi giver daglig feedback« – vi
har høje ambitioner!

•

Gruppekram; når dagens team mødes – stå i

Viden om praktisk anvendelse af kompetencevur-

en kreds – fortæl sidemanden om læringsmål

dering indgår i Vejlederkurset for speciallæger, og

– give feedback tværfagligt

på Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger,

•

Brug de positive historier 9 ud af 10 gør det

hvorfor en høj kursusdeltagelse er med til at understøtte implementering af kompetencevurdering, men viden er desværre ikke nok! Derfor blev

Der er brug for, at uddannelsesteamene sætter

det på Årsmødet 2016 som en del af workshoppen

yderligere fokus på »whats in it for me?« dvs. hvad

»at flytte mennesker og holdninger« drøftet hvad,

vinder uddannelseslæger, afdeling og ikke mindst

der kan afholde os fra at kompetencevurdere;

patienterne ved at gennemføre kompetencevurdering som en del af oplæringen. Det er ligeledes

•

er det forbundet med fare?

vigtigt at bruge »social proof« dvs. at få andre til

•

er det lettere at lade være?

at forpligte sig, fx sige højt til en morgenkonfe-

•

hvem er den stærke part når det gælder kom-

rence, at i dag vil jeg kompetencevurdere en given

petencevurdering – er det de yngste eller de

læge fordi det så er sværere at lade være!

seniorer læger?
•

hvilken værdi tillægges vurderingerne?

Det er LVU´s vurdering, at der på langt de fleste

•

er der et oplevet behov?

afdelinger er en stigende bevidsthed i speciallæ-

•

hvordan italesættes kompetencevurdering?

gegruppen af, at det er nødvendigt at gennemføre

•

redskaberne brugbare

kompetencevurdering. Det er fortsat behov for at

•

signalerer de seniorer læger, at de er klar til at

arbejde med at udvikle læringskulturen således, at

vurdere – eller er det noget andre må tage sig

uddannelseslæger oplever vurdering og feedback

af?

som en naturlig del af ens udvikling, og sidst men
ikke mindst er en del af det vi allerede gør, mens vi

40

arbejder sammen fx bruges Mini-Cex ved stuegang

Det er fortsat 80% af alle afdelinger, der har et

på fredage i Hjertesygdomme .

»vejlederfora« hvor det er muligt diskutere og
dermed kvalitetssikre brugen af kompetencevur-

I løbet af 2016 har flere specialer udviklet kompe-

dering lokalt. Vejlederfora giver mulighed for at

tencekort til brug for bestemte arbejdsfunktioner

bruge af »synsninger« dvs. bedste eksperters bud

med det mål at øge compliance fx. mikrobiologi,

på, hvordan de vurderer den yngre læges perfor-

immunologi, ortopædkirurgi, medicinsk gastroen-

mance.

terologi. I flere af de tværgående specialer opleves
Selvom kompetencevurdering i 2014 var det fælles

»kunstige« fordi der i det daglige arbejde er en

tema på 3-timers møderne valgte LVU at gentage

meget tæt supervision fra en mindre gruppe af

emnet i 2016, men med vinklen »struktureret

speciallæger. På ERFA møde for UAO’erne fra de

kompetencevurdering og feedback i klinisk praksis

tværgående specialer på AUH var der stor nysger-

– hvordan får vi mere af det?«. Målet var, at få

righed på de kompetencekort klinisk mikrobiologi

uddannelseslægerne til selv at tage en mere aktiv

har udviklet til vurdering ved kliniske konference,

rolle og ansvar for at bruge kompetencevurde-

undervisning, telefonisk rådgivning, vagtfunktion

ringerne som læringsredskab. I afsnittet 3-timers

mm (link). Endvidere indeholder redskaberne ek-

møder på AUH beskrives uddannelseslægerne

sempler på, hvad der er »god adfærd« og »uhen-

ideer (se side 16).

sigtsmæssig« adfærd i forhold til fx kommunikation under en konference.

Figur 4 - Brug af kompetencevurderings redskaber
Tallet i firkanten viser hvor mange
UAO’er, der har svaret at de skal
bruge metoden. Y-aksen viser i
procent i hvilken grad metoden
anvendes (selvrapporterede data
fra 41 UAO’er). For neurofysiologisk afdeling, Røntgent & Scanning THG og delvis Neuroradiologi
gælder, at uddannelseslæger får
foretaget 360 feedback på andre
afdelinger). Børn og Unge gennemfører 360 feedback selvom
metoden ikke indgår i målbeskrivelsen
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brugen af kompetencevurderingsredskaber som
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Status for brug af de obligatoriske kompetence-

ger i Sundhedsloven 2014 gav i forhold til opslag i

vurderingsmetoder

journaler i uddannelsesøjemed.

I Sundhedsstyrelsens rapport om kompetencevurderingsmetoder (link) beskrives 4 overordnede

Både implementeringen af generel vurdering,

metoder: »Direkte observation«, »Retrospektive

og 360°’s feedback opfylder indikatorniveauet

metoder«, »Helhedsvurdering«, »Kompetencevur-

»tilfredsstillende«. For 360°’s feedback vurderer

dering i forbindelse med færdighedstræning«. I

87 %, at de bruger metoden »i høj eller meget høj

kvalitetsmonitoreringen (indikator 7) indgår de tre

grad«, hvilket er et meget tilfredsstillende. At 82 %

første typer af metode.

angiver, at de i »i høj eller meget høj grad« anvender den generelle vurdering hænger med stor

Figur 4 viser UAO’ernes vurdering af den aktuelle

sandsynlighed sammen med, at der er etableret

brug af de obligatoriske kompetencevurderings-

vejlederfora på flere afdelinger.

metoder inden for det givne speciale hvor 45% angiver at bruge MiniCex »i høj eller meget høj grad«.

Overordnet viser aktivitetsdata fortsat en positiv

Der er indhentet svar fra 40 UAO’er heraf tre fra

udvikling, i det flere UAO’er svarer, at de bruger

Røntgen & Scanning, en Hjerte-lunge kirurgi og en

metoderne i »i høj eller meget høj grad« sammen-

fra Karkirurgisk. Arbejdsmedicin har ikke afgivet

lignet med 2014/15 (se figur 5)

svar på spørgsmål om kompetencevurdering og
Neurokirurgisk afdeling har ikke besvaret aktivitetsdata.

Figur 5 - Anvendelsesgraden af kompetencevurderingsmetoder AUH 2014-2016

Alle specialer skal anvende »struktureret klinisk
observation«, hvor en klinisk vejleder observerer,
hvordan uddannelseslægen udfører en arbejdsopgave og derefter giver sin vurdering ved hjælp
af et hjælpeskema/tjekliste fx et kompetencekort
eller OSATS. Figur 4 viser, at brugen af de strukturerede observationer ikke indfrier målet om at 80
% af metoderne anvendes i høj/meget høj grad,
men at udviklingen er positiv (figur 5).

Andelen af UAO’er, der angiver at bruge kompetencevurderingsmetoden i høj eller meget høj grad.

En retrospektiv metode vurderer en opgave, der
allerede er gennemført. Metoderne anvendes af

I Evaluer.dk spm er der ingen forskel på i hvilken

de fleste specialer, men brugen opfylder fortsat

grad uddannelseslægerne oplever, at den plan-

ikke indikatorniveauet. I løbet af 2016 har flere

lagte kompetencevurdering gennemføres når der

intern medicinske specialer begyndt at arbejde på

sammenlignes mellem de medicinske, kirurgiske

at gøre de case-baserede diskussioner gruppeba-

og tværgående specialer. På AUH niveau er gen-

seret inspireret af Hanne Storm, UAO, Diagnostisk

nemsnittet 5,2 på centerniveau > 5,0 og på 21

Center, Regionshospitalet Silkeborg. Anvendel-

afdelinger er uddannelseslægernes feedback

sesgraden af audit er uændret og er umiddelbart

> 5,3, hvilket er meget tilfredsstillende. På indika-

vurderet ikke påvirket af den usikkerhed ændrin-
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torniveau (7) opfylder 6 afdelinger »særdeles god«
og 7 »tilstrækkelig«.

Fællesfeedback kultur –
individ og organisation
Feedback er en del af struktureret kompetencevurdering og derved et centralt element i god

Implementeringen af 360°’s feedback begyndte for

uddannelse. Ligeledes er brugen af feedback på

mere end 10 år siden, og status er, at alle afdelin-

tværs af faggrupper nødvendigt ud fra et patient-

ger på AUH har anvendt metoden. Aktivitetsdata

sikkerheds perspektiv. På alle afdelinger er der

og datatræk fra systemet viser, at de fleste afde-

en stor viden om betydningen af feedback som et

linger følger den konsensus, der er aftalt for gen-

nødvendigt redskab i læringen. I hjælpeteksten i

nemførelse af 360°’s feedback på AUH (se bilag 7)

evaluer.dk angives at feedback er »den tilmelding
du får når en person eller gruppe vurderer din

•

KBU læger - 1 gang i ansættelsen på AUH

præstation, ytringer eller lignende ifht en given

•

Introduktionslæger – 1 gang

professionel standard. Feedback gives med det

•

Hoveduddannelseslæger i eget speciale - 1

formål at forbedre dine kompetencer«.

gang i hvert uddannelseselement dog minimum hver 18. måned
•

Hoveduddannelseslæger i almen medicin – 1
gang i løbet af hospitalsansættelsen

I alt 40 afdelinger/enheder skal anvende 360°’s
feedback og heraf har 3 afdelinger ikke anvendt
metoden i 2016. Der er 2 afdelinger, der har brugt
metoden til < 50 % af uddannelseslægerne. 18
afdelinger opfylder niveauet »særdeles god« (≥90
%) og 7 afdelinger »tilstrækkelig« (bilag 8).
I alt 313 uddannelseslæger har i 2016 gennemført

Feedback på kommunikation

360°’s feedback svarende til 76 % af de forven-

På Årsmødet 2016 var der fokus på, hvordan man

tede, hvilket er et fald på 6% sammenlignet med

kan kompetencevurdere og give feedback på kom-

2015. Det er ikke tilfredsstillende, og som det ses

munikation. Cand. mag. Jane Ege Møller holdt en

i nedenstående tabel 7 og bilag 8 er der brug for

fælles workshop om kommunikation. Ved hjælp

at diskutere brugen af 360°’s feedback med flere

af videoer fik deltagerne en fornemmelse af, at

afdelinger i Kræft og Inflammationscentret.

god og dårlig indsats i patientkommunikation kan
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Gennemførelse af 360°’s feedback på AUH

vurderes. Video er et meget hjælpsomt redTabel 7 - Antal 360°’s feedbackmodtagere på AUH 2016

skab, som er let at anvende i dagligdagen og kan
give grundlag for en efterfølgende drøftelse og
feedback til den uddannelsessøgende. Redskabet
Calgary-Cambridge anvendes på medicinstudiet
og til KBU kursus til strukturering af samtaler, og
kan med fordel bruges videre i den lægelige vide-

FBM = Feedbackmodtager (uddannelseslæge).

reuddannelse, da alle de yngste læger er fortrolige
med det.
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Flere afdelinger på AUH (Øre, næse og hals, Øjne,

og Nyresygdomme) oplever uddannelseslægerne

Hjerte-Lunge kirurgi, Kvindesygdomme & Fødsler)

en tæt kobling mellem kompetencevurdering og

har i samarbejde med Jane Ege Møller i 2016 sat

feedback (score >5,4 på spm 5 og 6 i Evaluer.dk)

fokus på kommunikation med kolleger og/eller pa-

hvilket er positivt.

tienter. Tiltagene tilpasses den enkelte afdelings
behov, og der uddannes facilitatorer i afdelingen

Uddannelseslægernes eget brug af feedback

til at give en struktureret feedback på kommuni-

Ud fra svarerne på spørgsmålene »giver feedback«

kation. Projekterne er monofaglige, men kunne

og er »konstruktiv i sin feedback« kan vi vurdere

udvides til at inddrage andre faggrupper, hvilket

uddannelseslægernes brug af feedback. Figur 6

set i lyset af hospitalets fokus på det kliniske skøn

viser, at 70-80 % af samarbejdspartnerne vurde-

og sammenhængende patientforløb kunne være

rer, at uddannelseslægen giver feedback, mens

et oplagt tiltag i 2017/18.

kun 46 % af uddannelseslægerne mener, de giver
feedback. Flere afdelinger er nu opmærksomme

Uddannelseslægernes vurdering af den feedback

på forskellen og arbejder med at afstemme

de modtager

forventningerne til, hvad feedback er. Heldigvis

I den nye spørgeramme i evaluer.dk indgår 4

er der enighed om, at den feedback, der gives, i

spørgsmål, der direkte adresserer brugen af feed-

langt overvejende grad er konstruktiv, men det

back dels i forbindelse med kompetencevurdering

bemærkes at ca. hver 10. sygeplejerske svarer, at

og dels i forhold til samarbejdsevne, evne til at

uddannelseslægen »af og til eller sjældnere« er

agerer professionelt.

konstruktiv i sin feedback.

Data viser, at langt de fleste afdelinger bruger

Sammenlignes data for perioden 2014-2016 ses

feedback som en aktiv del af læringen. På nogle af-

et diskret positiv udvikling i retning af at uddan-

delinger (Ældresygdomme, Operation og Intensiv

nelseslægernes samarbejdspartener vurdere, at

Nord og Øst, Neurofysiologi, Neurorøntgen, Nukle-

uddannelseslægerne giver mere feedback (data

armedicin og PET, Led- og Bindevævssygdomme

ikke vist).

Figur 6 - Figuren viser andel af score for spørgsmålet: »Giver feedback« (tv) og er konstruktiv i sin feedback (th) - aggregerede data fra 360°’s feedback på AUH 2016.

Giver feedback
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Er konstruktiv i sin feedback

Der er stor forskel på i hvilken grad uddannelses-

Aggregerede data fra 360˚’s feedback indikerer,

lægerne angiver at de giver feedback. Top 3 er:

at mesterlæren fungerer, men at det ud fra et
patientsikkerheds perspektiv er vigtigt at styrke

•

Klinisk mikrobiologisk afdeling (83%)

uddannelseslægernes evner til at give tydelige

•

Ortopædkirurgi (78%)

informationer, sikre rettidige handlinger, og at

•

Kvindesygdomme og fødsler (77%)

uddannelseslægerne trænes i at indgå i dialog ved
uenighed, fx ved øget brug af konstruktiv kritik

Konklusion & perspektivering

ved konferencerne.

Status for implementeringen af kompetencevurSelv om feedback har været et fokusområde siden

UAO’ernes selvrapporterede data samt evaluer.dk

2014 er der fortsat behov for at styrke anvendel-

(indikator 7). Udviklingen er positiv, omend med en

sen af feedback i det daglige arbejde. I teamsam-

meget stor forskel mellem afdelingerne. Imple-

arbejdet omkring patienterne især de akutte og

menteringsgraden af 360°’s feedback for AUH er

kritiske situationer er det at kunne give feedback

igen »under tilstrækkelig« (indikator 6).

essentiel. Brug af simulationsbaseret læring kan
bidrage til øge fortroligheden med at bruge af

LVU forventer, at anvendelsesgraden af de kom-

feedback via debriefingen. LVU forventer endvi-

petencevurderingsmetoder, der kræver direkte

dere at øget brug af teamtræning bl.a. udløst af

observation vil øges som resultat af årets 3-timers

de kommende års indflytning i de nye rammer i

møder, især fordi mange afdelinger vil forsøge at

Skejby vil have en positiv effekt. LVU er enige med

»ritualisere« brugen af kompetencevurdering som

uddannelsesansvarlige på tværs af AUH om, at

en del den moderne mesterlære. Data fra evaluer.

der er brug for et fælles læringssprog - et koncept

dk viser, at uddannelseslægerne på langt de fleste

omkring brugen af feedback metoder kombineret

afdelinger oplever at de planlagte kompetence-

med et øget fokus på »kollegial kommunikation«.

vurderinger gennemføres, men samtidig kunne
det tyde på, at der er brug for at styrke brugen af
feedback som en del af kompetencevurderingen.
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dering for AUH er »under tilstrækkelig« baseret på
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3. Arbejdstilrettelæggelse &
uddannelsesplanlægning - effektiv læring

Mester og læring sammen om
rette patient på rette sted

af ambulatorier sammen med speciallæger (flere
afdelinger).

Den stigende grad af specialisering, krav om effektivisering, flere ambulante patientforløb og den

Uddannelsesteamets rolle i arbejdsplanlægnin-

forestående flytteproces, der samler alle funk-

gen

tioner betyder, at der er brug for nytænkning af,

Den lægelige videreuddannelse er baseret på den

hvordan uddannelsesopgaven løses i og på tværs

moderne mesterlære, hvor der er mange mestre

af afdelinger.

om oplæringen (se kap 1). En høj grad af koordinering mellem uddannelsesplanlægning og arbejds-

I Årsrapport 2015 beskrev vi den kreativitet og lyst

tilrettelæggelsen er afgørende for, om der skabes

afdelingerne udviste i forhold til afprøve nye tiltag,

krydspunkter med reel interaktion mellem uddan-

der kunne understøtte effektiv læring fx øget grad

nelses- og speciallægerne samt mellem de yngste

af tilknytning til de faglige teams, flere dage med

og de lidt mere rutinerede uddannelseslæger.

stuegangsfunktion i træk, fast-track oplæring

Arbejdstilrettelæggelsen skal give mulighed for, at

i dagkirurgisk regi, ambulatorier planlagt med

struktureret vejledning, supervision og kompeten-

områdesupervision eller »consultant-modeller« (en

cevurdering kan finde sted.

speciallæge har den primære opgave er at supervisere flere uddannelseslæger) mm. I 2016 har der

Uddannelsesteamet dvs. enten uddannelsesan-

på LVR møderne været diskuteret uddannelse i det

svarlig overlæge (UAO) og/eller uddannelseskoor-

ambulante regi og LVU forventer, at denne erfa-

dinerende yngre læge (UKYL) er »i høj eller meget

ringsudveksling vil inspirerer flere afdelinger til at

høj grad« involveret i arbejdsplanlægningen på 25

afprøve nye arbejdsgange som fx Diabetes og Hor-

afdelinger, hvilket er et markant løft sammenlignet

monsygedomme har gjort som en del af forbere-

med 2014, hvor det kun var 17, der angav samme

delsen til indflytningen i Skejby. Af andre tiltag kan

grad af involvering - tabel 8.

nævnes; »lyn supervision« kombineret med, at alle
patienter skal forelægges en speciallæge (Akutafdelingen), ugentlig gennemgang af alle patienter
og brug af EPJ til konferering (Ældresygdomme),
uddannelseslæger med til de svære samtaler ritualiseringer af kompetencevurderinger som en del
af introduktion (Ortopædkirurgi), intro-kørekort til
ambulatoriet (Børn og Unge) og tid til forberedelse
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Tabel 8- Skemalægning – arbejdstilrettelæggelse

grad« er alle på nær en ansat på en kirurgisk afde-

mellem uddannelsesteamet og skemalægger/

ling. Der er seks UAO’er, der svarer »i nogen grad«

arbejdsplanlægger fungerer og 85% angiver, at

indenfor to eller flere uddannelsesgrupper. Der

samarbejdet »i høj grad/meget høj grad« er vel-

er endvidere en tydelig korrelation til manglende

fungerende, hvilket ligeledes er en positiv udvik-

involvering i skemalægningen til samarbejdet med

ling sammenlignet med 2015 - tabel 8.

skemalægger.

Som noget nyt har vi spurgt UAO’erne om arbejds-

Uddannelseslægernes evaluering af arbejdstil-

tilrettelæggelsen efter deres vurdering sikrer, at

rettelæggelsen

uddannelseslægerne opnår de kompetencer, der

Med den nye spørgeramme i Evaluer.dk er en

er angivet i uddannelsesprogrammerne.

række af de spørgsmål, der vedrører uddannelses-

Tabel 9 - I hvilken grad opnås kompetencer?

lægernes tilfredshed/feedback på arbejdstilrettelæggelsen ændret betydeligt, og kan kun med
forbehold sammenlignes med 2014/15 data. Det
er dog muligt direkte at sammenligne fordelingen
af svar på spørgsmålene om afdelingens uddannelsesindsats og uddannelseslægernes udbytte
(se side 49).

Der er overensstemmelsen mellem UAO’erne
overordnede selvevaluering og den vurdering

Igen i år har LVU valgt at sammenligne 3 grupper

inspektorerne generelt har af AUH’s evne til at

af afdelinger 1) de kirurgiske inkl. anæstesi, oftal-

kunne leve op til målbeskrivelsens krav om kom-

mologi og otologi, 2) de medicinske specialer inkl.

petenceopnåelsen. De UAO’en, der svarer »i nogen

neurologi, onkologi, dermatologi og pædiatri og 3)

Figur 7 – Den daglige vejledning – samarbejde mellem mestre og lærlingen
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I 2016 har vi igen spurgt til, hvordan samarbejdet

2016; Evaluer.dk ; spm 1, 12 og 14 – svarskala; 1 = »i meget ringe grad« , 6 = »i meget høj grad«
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de tværgående specialer (se bilag 7c). Herudover

gens kompetenceudviklingen kombineret med en

sammenlignes på tværs af de forskellige grupper

udnyttelse af de læringsmuligheder, der er. Figur

af uddannelseslæger på AUH niveau.

8 viser, at der på tværs af uddannelsesgrupper
er stor tilfredshed med opgavevaretagelsen og

En vigtigt del af oplæringen er introduktion til de

udnyttelsen af oplæringsmulighederne, mens der

opgaver man skal varetage, at der er supervision

er lavere tilfredshed med progressionen.

og at de daglige vejledere er tilgængelige så der er
den nødvendige »back-up«. Som det ses i figur 7 er

I Årsrapport 2015 var konklusionen, at uddannel-

der gennemgående stor tilfredshed blandt de for-

sen i de kirurgiske specialer var udfordret i forhold

skellige grupper af uddannelseslæger, dog er der

til at sikre sammenhæng mellem arbejdstilrette-

brug for en opmærksomhed i forhold til, hvordan

læggelse og uddannelse. Data fra 2016 evaluer.dk

hoveduddannelseslæger i almen medicin og uden

viser desværre, at der fortsat er betydelig lavere

for eget speciale introduceres til opgaverne.

tilfredshed blandt uddannelseslægerne på de kirurgiske afdelinger sammenlignet med medicinske

Et andet element, der er af stor betydning for

og tværgående afdelinger i forhold til udbytte af

effektiv læring er i hvilken grad arbejdstilrette-

uddannelse (figur 9 og bilag 6c). En medvirkende

læggelsen understøtter, at de relevante opgaver

årsag er et stigende produktivitetskrav og øget

varetages dvs. »rette uddannelseslæge til rette

specialisering bl.a. som konsekvens af flytning af

patient« og at der er progression i uddannelseslæ-

hovedfunktioner

Figur 8 – Arbejdstilrettelæggelse

2016; Evaluer.dk ; spm 13, 15 og 16 – svarskala; 1 = »i meget ringe grad«, 6 = »i meget høj grad«
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Figur 10 - »Hvordan vurderer du uddannelsesstedets
samlede uddannelsesindsats?«

Antal uddannelseslæger; kirurgiske (N=162), medicinske
(N=228) og tværgående (N=84)

2014-15; Evaluer.dk spm 23 »hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?«
svarskala 1 =«lav«, 9 = »høj«
2016; Evaluer.dk spm 25 svarskala 1 = »i meget ringe grad« , 6 = »i meget høj grad«

Samlet uddannelsesudbytte og afdelingernes uddannelsesindsats – Evaluer.dk
Aarhus Universitetshospital leverer en lægelig

Figur 11 - »Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte af ansættelsen?«

videreuddannelse af meget høj kvalitet, som
anerkendes af inspektorerne i deres rapporter og
af uddannelseslægerne via deres vurderinger i
Evaluer.dk. Svar på spørgsmålene om afdelingens
samlede uddannelsesindsats (figur 10) og uddannelsesudbyttet (figur 11) er indikatorer for den
kliniske og formelle vejledning, effektiviteten i
arbejdstilrettelæggelsen og den samlede effekt af
mesterlæren. Som det ses, er der en meget høj og
stigende tilfredshed sammenlignet med 2014 også
blandt introduktionslægerne. Subanalyse viser,
at uddannelseslægerne angiver et meget højt
udbytte indenfor de tværgående og medicinske

2014-15; Evaluer.dk spm 24 »hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?«
svarskala - 1 =«ringe«, 9 = »højt«
2016; Evaluer.dk spm 26
svarskala 1 = »i meget ringe grad« , 6 = »i meget høj grad«
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Figur 9 – Sammenhæng mellem arbejdstilrettelæggelse
og uddannelse – evaluer.dk

specialer (score ≥ 5,3), mens de kirurgiske afdelinger i gennemsnit opnår en tilfredsstillende score

Konferencer med fokus på læring

5,2 men desværre med store forskelle mellem de

Siden 2015 har afdelingerne arbejdet med at

enkelte afdelinger - bilag 6C.

øge udnyttelsen af de læringssituationer, der er i
hospitalets mange konferencer. Brug af »Dagens
Case« ad modum Thomas Balslev er præsenteret
for alle afdelinger, som et redskab til at skærpe
interessen for at dele viden gennem komplekse
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Stuegang og konferencer i
patientens perspektiv
- overvejelser

I forbindelse med indflytningen under fælles tag
skal en række nye koncepter tages i brug fx ensengs stuer, patientnær dokumentation, klinisk
logistik, patientansvarlig læge, øget brug af IT mm,

•
•
•

Hvilke fag-personers tilstedeværelse er den

hvilket vil betyde, at de uddannelsesansvarlige og

’rette’ til en konference?

afdelingerne skal gentænke konferencekonceptet

Hvad ville der ske, hvis nogle af disse perso-

således, at det prioriteres, at man mødes fysisk

ner ikke deltager?

eller virtuelt for at drøfte patientforløb og diffe-

Hvilken indflydelse har patientens behov

rentiel diagnostisk overvejelser.

på, hvor vi afvikler stuegang og konferencer
samt måden vi gør det på?
•

Hvad styrer, hvor man mødes?

Simulation - færdighedsog teamtræning
Simulation dækker over teknik simulation (færdighedstræning) og ikke-teknisk simulation

sygehistorier. Det er forsat 23 afdelinger, der angi-

(teamtræning). Mange afdelinger bruger fær-

ver, at de bruger »dagens case« i eller anden form,

dighedstræning i specifikke procedurer, simple

men det er kun syv, der bruger »summe grupper«.

som mere komplekse som en del af oplæringen fx

Flere afdelinger har som resultat af temaet for

lumbalpunktur, ultralydsundersøgelser, »den van-

3-timers mødet i 2015 (rollen som »leder/admi-

skelige luftvej« mm. Teamtræning foregår oftest

nistrator/organisator«) fået aktiveret uddannel-

i et tværfagligt set-up i egen afdeling (in situ) og

seslægerne i konferencerne bl.a. gennem faste

er veletableret på områder med akutte livstru-

ansvarsområder. I Akutafdelingen leder den afgå-

ende tilstande, men primært indenfor specialerne

ende KBU læge morgenkonferencen efter en be-

anæstesi, gynækologi & obstetrik samt pædiatri. I

stemt skabelon. Overordnet viser data fra Evaluer.

Akutafdelingen anvendes teamtræning systema-

dk, at uddannelseslægerne indenfor alle grupper

tisk på ugentlig basis med deltagelse af de yngste

er tilfredse med deres udbytte af konferencerne

uddannelseslæger og sygeplejersker og derudover

på AUH (score 5,2). Der er desuden øget fokus på

gennemføres træning i de akutte kald, hvor flere

brugen af kompetencevurdering og feedback i

afdelinger deltager. I løbet af 2016 er flere afdelin-

forhold præsentation og ledelse af konferencer.

ger gået i gang med at træne akutte scenarier. Det

LVU forventer, at uddannelseslægerne får et øget

gælder bl.a. Infektionssygdomme, Nyresygdomme

læringsudbytte i takt med de i større grad bliver

og Neurologi og fra årets statusmøder vides, at

aktive deltagere i de forskellige konferencer.

flere afdelinger planlægger lignende tiltag. På
området færdighedstræning er der på Kvinde-

I 2016 har Lægelig Videreuddannelse deltaget i

sygdomme og Fødsler et projekt med oplæring i

»Reflekterende teams«, hvor de uddannelseskoor-

vaginal ultralydsscanning og kørekortsmodeller er

dinerede overlæger blev inviteret til, sammen med

under udvikling indenfor flere kirurgiske specialer

afdelingsledelserne at besøge forskellige afde-

som led i et nationalt tiltag.

linger for at se på »stuegang og konferencer« i
patientens perspektiv. De observationer, der skulle

Fra 1. Januar 2016 afløste MidtSim, som er en

gøres og efterfølgende diskuteres med afdelings-

regional konstruktion, SkejSim. Det betyder, at

ledelsen var er angivet i ovenstående faktaboks;

MidtSim er både regional og lokal færdigheds- og
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simulationsenhed for AUH. I løbet af 2016 er de

gående perspektiv, der kan binde patientforløbet

aktiviteter, der udføres i samarbejde med MidtSim

sammen.

kortlagt og der er indgået en samarbejdsaftale

Konklusion og perspektivering

af det samlede regionale behov på 5 centrale

I 2016 er den positive udvikling med at forbedre

områder. Internt på AUH er der uddannet ca. 180

sammenhængen mellem arbejdstilrettelæggelse

simulatorinstruktører primært, og der gennemfø-

og uddannelsesplanlægning fortsat. Uddannelses-

res i samarbejde med MidtSim en spørgeskemaun-

teamet indgår i stadig stigende grad i den langsig-

dersøgelse blandt disse for at afdække aktiviteter

tede planlægning på afdelingerne, hvilket tyder på

på flere afdelinger inkl. fremtidige ønsker. Alle

en stigende opmærksomhed fra afdelingsledelser-

afdelinger har nu to kontaktpersoner for området

ne side på, at UAO’erne udgør en vigtig ressourcer.

simulation. LVU forventer en betydelig vækst på
dette område i de kommende år.

Den brugeroplevede kvalitet i mesterlæren vurderes overordnet som værende tilfredsstillende

Uddannelse når patienten er udenfor hospitalet

(indikator 5) og med en opadgående trend, hvor

Fremtidens patientforløb vil betyde langt min-

niveauet »særdeles god«. Dog er øget progression

dre tid på hospitalet, og derfor vil der være brug

i kompetenceudviklingen er et indsats område.

det i 2016 er 17 afdelinger, der opfylder indikator-

for at uddannelsesforløbene ny-tænkes under
hensyntagen til den præmis. Aktuelt har Ældre-

Der er forsat indenfor de kirurgiske specialer sær-

sygdomme udgående teams, hvor uddannelses-

lige udfordringer med at sikre et godt læringsmiljø

lægerne indgår, og hvor der bruges IPads bruges

og en uddannelsesfokuseret arbejdstilrettelæg-

til supervision. I den nye KBU målbeskrivelse er

gelse. LVU har derfor sammen med centerledel-

der gennem kompetence 6: »Sikre sammenhæng

serne og de kirurgiske afdelinger en særlig opgave

i patientbehandling, patientforløb og overgange«

i 2017/18 med konkret at forbedre uddannelsen i

sat fokus på evnen til at arbejde på tværs og langs

de kirurgiske specialer.

af sundhedsvæsnet. Medicinstuderende deltager
på udvalgte afdelinger i det interprofessionelle

Indflytningen under fælles tag i Skejby betyder ,

og tværsektorielle studieforløb Inter-Tværs, hvor

at LVU i 2017/18 kommer til at sætte større fokus

patientforløbet er det bærende princip.

på uddannelsesplanlægningen i de nye rammer og
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for 2017. I 2017 gennemfører MidtSim en analyse

især at få uddannelsen tænkt med ind i patientforI speciallægeuddannelse er der aktuelt ingen kon-

løb på tværs af afdelinger og sektorer. Indflytnin-

krete tiltag, men LVU forventer, at der i 2017/18

gen vil betyde at simulationsbaseret træning vil

kommer et stort behov for at ændre uddannel-

være en del af afdelingernes flytteplaner og derfor

sesprogrammer/forløb og inddrage den del af

samarbejder LVU med organisationskonsulen-

patientforløbet, der er uden for hospitalet som et

terne og MidtSim på at kunne tilbyde kompetence-

aktivt element i læringen. I det hele taget vil det at

udvikling på dette område.

kunne sikre overgange mellem de enkelte sektorer blive en efterspurgt kompetence i fremtiden.
Dette understreger, at der er et behov for, at uddannelseslægerne i langt højere grad uddannes i
og trænes i at udvikle et organisatorisk og tvær51

4. Kvalitet i de formelle vejledersamtaler
- indhold, forventninger og ansvar

afsnit kvaliteten af de formelle vejledersamta-

Optimeret introduktion til afdeling,
afsnit og arbejdsopgaver

ler, hvis formål er at udarbejde den individuelle

For at der kommer det optimale ud af et uddan-

uddannelsesplan og sikre, at det aftalte bruges

nelsesforløb er det væsentlig, at den uddannel-

aktivt efterfølgende. Alle vejledersamtalerne er

sesøgende introduceres sufficient til afdeling, de

vigtige på hver deres måde. En god introduktion

enkelte afsnit og arbejdsopgaverne.

Lægelig Videreuddannelse (LVU) belyser i dette

til uddannelsesforløbet er med til at afstemme de
gensidige forventninger. En løbende opfølgning

Langt de fleste afdelinger sørger for, at tidpunk-

og justering af planen er med til at sikre retningen

tet for introduktionssamtalen er planlagt eller

og målopfyldelsen, og en afsluttende status på

har bedt den nye læge kontakte hovedvejlederen

delelementet i et uddannelsesforløb understøtter

for at få en aftale. LVU har i forbindelse med den

overgangen til det næste uddannelseselement.

fælles introduktion spurgt uddannelseslægerne,
om de har et tidspunkt for introduktionssamtalen,

For at understøtte overgangene mellem de en-

når de møder i afdelingen. Desværre er det kun

kelte uddannelseselementer er det endvidere vig-

ca. halvdelen der har det. Dog skønnes det helt

tigt, at afgivende og modtagende afdeling/afsnit/

uvidenskabeligt, at er det sket en forbedring sam-

team har klare aftaler om, hvordan progressionen

menlignet med 2015, hvor ca. 1/3 svarede bekræf-

i kompetenceudviklingen for uddannelseslægen

tende på spørgsmålet.

bedst understøttes. Ved skift mellem afdeling/afsnit/team er det væsentligt, at styrker og svaghe-

Afdelingernes indsats i forhold til introduktion

der overleveres som en del af slutsamtalen/status

vurderes af uddannelseslægerne i Evaluer.dk og

og efterspørges i introduktionssamtalen. Som i

i den nye spørgeramme fra 2016 stilles konkrete

patientforløb er det at skabe sammenhæng vigtig

spørgsmål til kvaliteten af introduktionen. I figur

og derfor har Lægelig Videreuddannelse i 2016

12 har vi valgt at sammenligne data fra 2015

haft et særligt fokus på at dagsordensætte kvali-

spørgsmål 1: »Hvordan vurderer du kvaliteten af

tet i den formelle uddannelsesvejledning herunder

introduktionen på uddannelsesstedet?« med et

uddannelseslægernes ansvar for samarbejdet

gennemsnit af de to første spørgsmål i 2016 »Ud-

med hovedvejlederen.

dannelsesstedet og jeg har afstemt forventninger
til uddannelseselementet ved introduktionen«
og »Jeg blev introduceret til de opgaver jeg skulle
varetage«.
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Figur 13 - Uddannelsesvejledning

Evaluer.dk 2015 spm 1
svarskala 1 = »lav«, 9 = »høj«
Evaluer.dk 2016 gennemsnit spm 1 og 2
svarskala 1 = »i meget ringe grad«, 6 = »i meget høj grad«

Evaluer.dk 2016 spm 1, 3, 4 og 7
svarskala 1 = »i meget ringe grad«, 6 = »i meget høj grad«

Data viser, at der for de yngste uddannelseslæger

Overordnet er der en høj grad af tilfredshed med

er sket en forbedring i introduktionen, hvor klinisk

forventningsafstemning og behovet for uddannel-

basisuddannelses lægerne og introduktionslæ-

sesvejledning (figur 13). Hoveduddannelseslæger

gerne nu er kommet på niveau med de øvrige ud-

i almen medicin er mindre tilfredse med samarbej-

dannelseslæger. Flere afdelinger har også udar-

det om den individuelle uddannelsesplan, hvilket

bejdet »grønspættebøger« eller tilsvarende, hvor

kan skyldes, at de er på afdelingerne en kortere

afdelingens mest almindelige rutiner er beskrevet

periode, men det faktum gør ikke behovet for en

og dette initiativ kan være med til at uddannelses-

god individuel uddannelsesplan mindre væsent-

lægen hurtigere bliver fortrolig med afdelingen og

ligt. Der mangler fortsat data, der kan belyse det

opgaverne. Ligeledes er det vurderingen, at det

konkrete indhold i de individuelle uddannelsespla-

fokus, der i 2016 har været på de uddannelsesko-

ner og om de omsættes til praksis. Flere UAO’er

ordinerende yngre lægers rolle i introduktion af

er begyndt via RMUK at give mere feedback på

nye kolleger har haft en positiv effekt.

indholdet i planerne og enkelte samler oplysninger
om, hvilke temaer, der indgår. Det er positivt, at

Vejledersamtaler og den
individuelle uddannelsesplan

afdelingerne leverer en god karrierevejledning til

Samarbejdet mellem uddannelseslægen og ho-

ventelig, at der er lavere score blandt HU i almen

vedvejlederen har også betydning for kvaliteten

medicin og andet speciale
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Figur 12 - Kvalitet i introduktion

KBU og I-læger og egne HU-læger, men også for-

i de formelle vejledersamtaler og de individuelle
uddannelsesplaner. Fire spørgsmål i Evaluer.dk fra

Brug af indsatsområder og handleplaner fra

2016 belyser dette, dog dækker spørgsmålet om

360˚’feedback

uddannelsesvejledning også den vejledning, der

I 2016 aktivitetsdata har vi spurgt de uddannel-

gives af de daglige vejledere i uddannelsesrelate-

sesansvarlige overlæger om deres vurdering af

rede forhold.

om indsatsområder/skriftlige handleplaner, som
er en obligatorisk del af set-up for 360˚’s feedback
på AUH, inddrages i de formelle vejledersamtaler.
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I tabel 10 viser data, at dette fortsat er et fokusområde. Der er dog en graderet anvendelse fra

Tabel 10 - 360˚’s feedback og de formelle vejledersamtaler

»ringe/lav« anvendelse ved introduktionssamtalen
og til en stigende grad af inddragelse ved slutsamtalen, dog er det kun 41 % der svarer »i høj/
meget høj grad«. Dette tyder på, at anvendelse af
indsatsområderne primært sker når feedbacken
er indsamlet i egen afdeling. Emnet er diskuteret

Aktivitetsdata 2016 (bilag 4)

har fået øjnene op for værdien af at inddrage

Klare overleveringsaftaler
mellem afsnit og afdelinger

indsatsområderne fra 360 ˚ feedback fra tidligere

På flere afdelinger arbejdes aktivt med at skabe

afdelinger ved introduktionssamtalen og i uddan-

en bedre sammenhæng mellem de enkelte ud-

nelsesforløbet.

dannelseselementer såvel internt på AUH som

ved de fleste statusbesøg og mange afdelinger

eksternt. Nogle specialer har grundet deres målPrioritering af vejledersamtaler

beskrivelser en del korte ophold på 3-4 måneder,

På AUH har alle uddannelseslæger introdukti-

hvor der er en risiko for, at uddannelseslægen

ons-, justerings- og slutsamtale, men antallet af

kan opleve sig som »gæst«. Operation og Intensiv

afholdte samtaler siger i sig selv ikke noget om

afdelingerne er i gang med at sætte »den gode

kvaliteten eller effekten af samtalerne. Priori-

overgang« i system, og det kardiologiske speciale

tering af vejledersamtalerne er en indikator for,

har som rutine indført en obligatorisk overlevering

om samtalerne tillægges værdi. Hovedparten af

mellem de enkelte delansættelser i hoveduddan-

de uddannelsesansvarlige overlæger ca. 60 %

nelsen. Der har tidligere været en bekymring for

mener, at samtalerne »i høj grad/meget høj grad«

om videregivelse af oplysninger har været tilladt.

prioriteres i arbejdstilrettelæggelsen, mens ca.

I 2015 blev det afklaret, at dette er muligt, når

20% svarer »slet ikke/ringe grad«. Flere kommen-

den uddannelsessøgende er blevet spurgt. I helt

tarer angiver, at samtalerne prioriteres højt, og at

særlige tilfælde kan der videregives oplysninger

der er en forventning om, at uddannelseslægen

uden samtykke jf. Vejledning uhensigtsmæssige

og hovedvejlederen tager et fælles ansvar for,

uddannelsesforløb - region Nord 2015.

at samtalerne gennemføres. Der er ingen kommentarer, der indikerer, at afdelingerne ikke giver

Lægelig Videreuddannelse har ved indsamling af

mulighed for at få afviklet samtalerne. Nogle

aktivitetsdata 2016 (bilag 4) spurgt til anvendelse

afdelinger mener dog, at det ikke hos dem er nød-

af formel overlevering af status på uddannelses-

vendigt, at samtalerne formelt skemalægges, men

forløbet ved skift til næste uddannelseselement/

kan afholdes ad hoc. Sammenlignes med data fra

ansættelse. Kun godt 25 % af afdelingerne har et

Evaluer.dk er der dog ikke altid overensstemmelse

system med formel overlevering, og for nogle af

mellem uddannelseslægerne og UAO’erne om,

afdelingerne gælder det kun for uhensigtsmæssi-

hvorvidt vejledersamtaler prioriteres i arbejdstil-

ge forløb. Der er derfor behov for fortsat opmærk-

rettelæggelsen.

somhed på dette punkt i samarbejde med andre
hospitaler og specialernes postgraduate kliniske
lektorer.
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Uddannelseslægen i rollen
som hovedvejleder

planerne elektronisk, men det er fortsat en udfordring at få hovedvejlederne til at gøre det samme!

Der er en variation mellem afdelingerne i hvilket
I Årsrapport 2015 beskrev vi en række forslag

vejleder. Det er ca. 2/3 af afdelingerne, der bruger

til forbedringer af RMUK og det er faktisk via et

uddannelseslæger som hovedvejledere. LVU er

regionalt udviklingsarbejde forankret på AUH ved

af den opfattelse, at det er en væsentlig funktion,

konsulent Rasmus Bech Hvid (Løn og Personale)

som giver ledelsesmæssige kompetencer. At have

og med økonomisk støtte fra Sundhedsuddan-

en hovedvejleder et uddannelsestrin højere end

nelser, Region Midtjylland lykkes at få gennemført

en selv frem for en speciallæge giver en større

alle forslagene med udgangen af 2016. Dog mang-

identifikations følelse og gensidig forståelse for

ler integration med outlook kalender og logbog.

supervisions behov. I forhold til indberetning af

net begge punkter, der ikke lader sig ændre! På

aktivitets data ses det, at der dog fortsat er behov

LVU hjemmesiden kan der findes en opdateret

for en øget indsats i forhold til introduktion og

vejledning med de nye funktioner.

supervision i rollen som hovedvejleder for at få
det optimale udbytte (se kap 1).

LVU har dagsordensat brugen af RMUK på møder
i de lægelige videreuddannelsesråd, vejledningen

RMUK og vejledersamtaler

er opdateret og LVU yder sammen med Løn og

Som dokumentationsredskab anvendes på AUH

Personale på AUH support til alle afdelinger med

en elektronisk version RMUK (Region Midtjyllands

det mål at øge anvendelsen. Det er derfor glæ-

Udviklingssamtaler og Kursusregistrering). RMUK

deligt, at der i 2017 på årets fem første måneder

giver UAO’en overblik over de afholdte samtaler,

allerede er registreret 478 handleplaner svarende

muliggør godkendelse og feedback på de indivi-

til et estimat på i alt 1150 på AUH for hele 2017.

duelle uddannelsesplaner samt gør det lettere

kommunikation omkring aftaler og planer foregår

Professionel håndtering
af uhensigtsmæssige
uddannelses forløb

via mail. RMUK er koblet op på RegionsId og er

Et uddannelsesforløb defineres som uhensigts-

dermed anvendelig i hele Region Midtjylland (RM).

mæssigt, hvis lægen indenfor det planlagte forløb

Udviklingen startede som et projekt mellem RM

ikke er i stand til at opnå de kompetencer, der er

og AUH i 2013. Systemet har været i drift siden

angivet i uddannelsesprogrammet. Ændringer

2015 på AUH. Det er glædeligt, at andre hospitaler

pga. orlov, barsel og sygdom er ikke indbefattet.

i regionen er gået i gang med RMUK.

Der er ca. 6-7 % uhensigtsmæssige uddannelses-

for uddannelseslægen og hovedvejlederen at
arbejde sammen om vejledersamtalerne, idet al
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omfang uddannelseslæger har rollen som hoved-

forløb inden for lægelig videreuddannelse. Tallet
Brugen af RMUK er fortsat under udbredelse på

dækker over uhensigtsmæssige forløb, der klares

AUH, men med udgangen af 2016 har 40 afdelin-

i afdelingen selv, med involvering af postgraduat

ger været i gang med at bruge systemet. I 2016 er

klinisk lektor og Videreuddannelsessekretariatet

der på AUH oprettet 694 individuelle uddannelses-

og tilfælde, der kræver involvering af uddannel-

planer i RMUK, hvilket er uændret sammenlignet

seskoordinerende overlæger sammen med HR

med 2015. Flere uddannelseslæger godkender

eller ved de meget komplekse forløb involvering
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af alle parter. På AUH har der også i 2016 været et

Konklusion & perspektivering

tæt og konstruktivt samarbejde med Fastholdel-

I forholdt til status for »vejledersamtaler« er AUH

sesteamet (socialrådgivere fra Løn og Personale)

samlet set »særdeles god« (indikator 3 og 4).

om de forløb, der skyldes sygdom og det er igen
lykkedes via virksomhedspraktik, inddragelse af

LVU vil sammen med afdelingerne i 2017/18 ar-

almen praksis mm at få uddannelseslæger godt

bejde videre med at gøre overleveringer med sta-

tilbage på arbejdsmarkedet. På AUH har Læge-

tus for uddannelsesforløbet til en hel naturlig del

lige Videreuddannelse (LVU) kendskab til i alt 28

af skiftet mellem afdelinger. Der er tillige brug for

(5,6 %) uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i

i højere grad at inddrage indsatsområder/hand-

2016, hvoraf LVU har været direkte involveret dog

leplaner fra 360°’s feedbacksamtalerne inkl. fra

i varierende grad i 15 forløb heraf 10 sager med

samtaler, der er gennemført på andre afdelinger.

hoveduddannelseslæger.
LVU finder det centralt, at introduktionslæger og
LVU vurderer, at antallet af uhensigtsmæssige

hoveduddannelseslæger fortsat er hovedvejle-

uddannelsesforløb er stabilt, men at de enkelte

dere for uddannelseslæger med lavere charge.

sager er mere komplekse og ofte kræver en langvarig indsats. Karrierevejledning er et område, der

Med indførelsen af RMUK har UAO’erne fået mu-

nok bør være fokus på fremadrettet på afdelin-

lighed for at følge om vejledersamtalerne afvikles,

gerne med henblik på at uddannelseslægerne så

og at give direkte feedback på kvaliteten af de

tidligt som muligt finder det rigtige speciale og får

individuelle uddannelsesplaner. LVU vil fortsat

den rigtige balance mellem arbejdsliv og familie/

understøtte brugen af RMUK. I samarbejde med

fritid.

de andre hospitaler i regionen arbejdes der på,
at samtaleskabelonerne i RMUK samordnes. Det
initiale arbejde er startet og der forventes fokus
på opgaven efteråret 2017.
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5. Lærings- og uddannelsesmiljø
- åbenhed og tryghed

Fig 14 - Arbejdsklima 2016

,

Kulturen i en afdeling har stor betydning for såvel
uddannelsesudbyttet som kvalitet og udvikling af
patientbehandlingen. På Aarhus Universitetshospital (AUH) har der gennem 2016 og i starten på
2017 været en række organisatoriske og økonomiske udfordringer, som påvirker organisationen og
påvirker arbejdsklimaet i en afdeling. AUH har en
stærk uddannelsesstruktur med mange aktører,

Evaluer.dk 2016 gruppe 6 spm 21-24
svarskala 1= i meget ringe grad, 6 = i meget høj grad

der alle har betydning for uddannelsesmiljøet. Det
er væsentligt at disse ressourcepersoner sammen

En passende arbejdsbelastning kombineret med

med afdelingsledelserne trods udfordringer har

faglige udfordringer tilpasset den enkeltes kom-

fokus på opgaven.

petenceniveau understøtter læringen. På Evaluer.
dk ses, at arbejdstilrettelæggelse i forhold ud-

I figur 14 ses det at uddannelseslægerne generelt

dannelsen, og dermed rette udfordringer på rette

scorer meget højt i de spørgsmål i Evaluer.dk der

tidspunkt, fortsat er et indsatsområde (se bilag

vedrører arbejdsklimaet. Dette gælder for alle

6b og 6c, samt kap 3). I forhold til arbejdsfælles-

grupper af uddannelseslæger, men det er især

skab og arbejdsmiljø, er det bekymrende, at en ud

vigtigt for hospitalet, at nyuddannede læger trives

af fem uddannelseslæger i deres 360˚´s feedback

og hurtigt finder sig tilrette i lægerollen. Det er

svarer at de »af og til eller sjældnere« beder om

derfor meget glædeligt, at KBU lægerne udtryk-

hjælp ved for store belastninger. Der forventes at

ker størst tilfredshed med uddannelsesmiljøet.

det, at uddannelsesteamet er kommer tættere på

Data fra inspektorbesøg bekræfter for de fleste

arbejdsplanlægningen, får en positiv effekt. En

afdelingers vedkomne data fra Evaluer.dk om et

anden faktor, der kan skubbe i den rigtige retning,

godt arbejdsklima.

er at specialerne i deres målbeskrivelser bliver
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Del af et arbejdsfællesskabuddannelseskulturen og
passende udfordringer

mere konkrete på mål og kompetenceudvikling,
Det samlede billede er, at uddannelsesudbyttet og

altså at opgaven skal løses på forskellige niveauer

uddannelsesstedets indsats er tilfredsstillende,

alt efter, hvor man er i sin uddannelse.

begge med en gennemsnitsscore på 5,2 (se kap 3).
De overordnede data dækker dog over variationer

For et universitetshospital er der et særligt fokus

på afdelingsniveau (se bilag 6b) og LVU samarbej-

på, at uddannelseslægerne udvikle kompetencer

der med afdelingsledelsen og uddannelsesteamet

indenfor rollen som akademiker/forsker og un-

på afdelingerne om en indsats, hvor der er behov.

derviser. Det er væsentlig, at uddannelseslægerne
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der skal udvikles og godkendes. Den nye spørge-

Patientinvolvering og
brugerinddragelse - den
patientansvarlige læge

ramme åbner op for, at der spørges mere relevant

Den patientansvarlige læge (PAL) defineres som

til om man får mulighed for at udvikle sig som un-

en navngiven læge, som er udpeget til at bære det

derviser. De to spørgsmål fra 2015 »underviste du

overordnede ansvar og overblik for en given pa-

selv« og 2016, om man udviklede sig som undervi-

tients forløb på sygehuset. I den generiske model

ser kan ikke sammenlignes direkte. Data fra 2016

for PAL angives, at denne i udgangspunktet skal

viser, at samtlige typer uddannelseslæger angiver,

være en speciallæge, men heldigvis anføres, at læ-

at de har rykket sig og udviklet deres kompetence

ger i videreuddannelsen skal oplæres i funktionen,

som undervisere. Sammenlignes uddannelseslæ-

og kan få tildelt opgaven i mindre komplicerede

gernes deltagelse i undervisningen er der i data

forløb efter konkret delegation. I løbet af 2016 har

fra Evaluer.dk ikke tegn på, at det effektivitets

der været afviklet 5 pilotprojekter på Aarhus Uni-

pres afdelingerne er udsat for påvirker deltagel-

versitetshospital som en del af Danske Regioners

sen i undervisningen (figur 15). Aktivitetsdata

forarbejde til den videre implementering af PAL .

viser, at der er et uændret tilbud om intern under-

Lægelig Videreuddannelse har ikke direkte været

visning i afdelingerne sammenlignet med 2015.

involveret i dette arbejde, men på afdelingerne

Spørgerammen i evaluer.dk giver desværre ikke

Øre-, Næse, og Halskirurgi samt Blodsygdomme

mulighed for at få uddannelseslægernes feedback

har den uddannelseskoordinerende yngre læge

på deres inddragelse i og udbytte af afdelingens

været en del af projektet. Det er en konkret erfa-

forskning.

ring fra Øre, Næse, og Halsafdelingen, at PAL har

inddrages i undervisningen både som deltagere og
især som undervisere, idet alle har kompetencer,

betydet, at det kun er speciallæger, der går stueFig 15 - Deltagelse i afdelingens undervisning

gang. Dermed er det nødvendigt på anden vis at
allokere uddannelseslægerne til funktionen. PAL
giver dog samtidig en mulighed for en optimeret
læring ved at kunne følge patientens forløb i egen
og på tværs af afdelinger. LVU finder det vigtigt, at
uddannelseslæger på alle uddannelsestrin udvikles til at tage tiltagende ansvar for patientforløb
og inddragelse af patient og pårørende.

Transitionen fra studie
til arbejdsliv
Der har de senere år været en øget opmærkEvaluer.dk spm 20; deltog du i afdelingens formaliserede
undervisning? svarskala 1=slet ikke, 9 = meget
Evaluer.dk 2016 gruppe 6 spm 21-24
svarskala 1= i meget ringe grad, 6 = i meget høj grad

somhed på at sikre »life-long learning« fra det
prægraduate område gennem den postgraduate
videreuddannelse til efteruddannelsen. Lægelig
Videreuddannelse(LVU) har sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger på afdelinger, hvor
der er KBU læger, haft et særligt fokus på trivsel.
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Udvidelse af samarbejde omkring udbyttet af de

LVU vil sammen med afdelingernes uddannelses-

medicinstuderendes klinikophold på AUH har i

team i 2017/18 nøje følge, hvordan patientansvar-

2016 været et indsatsområde for LVU. Der har væ-

lig læge kommer til at påvirke uddannelses-

ret holdt 2 møder med Institut for Klinisk Medicin

lægernes mulighed for at træne i »det at tage

og semesterkoordinatorer/professorer. Der er

beslutninger og tage ansvar for patientbehandlin-

enighed om, at der er brug for at få udbygget den

gen«.

fælles forståelsesramme omkring de 7 lægeroller,
Overgangen fra studerende til et arbejdsliv med

vejledning samt brugen af feedback og kompeten-

arbejdsbaseret læring kræver et øget samarbejde

cevurderinger. Det er desværre ikke aftalt kon-

mellem universitet og hospitalerne for at sikre,

krete initiativer på området udover en forpligtelse

at der bruges samme pædagogiske principper.

til gensidig orientering.

I 2017 er der etableret et Koordinationsforum
for uddannelse under LUR-Ledelsesforum for

Konklusion og perspektivering

Universitet-Regionssamarbejde, som nu er med

Status for AUH er, at uddannelses og læringsmil-

repræsentanter fra VIA University College. LVU

jøet overordnet er godt og under fortsat positiv

håber, at der herigennem kan initieres et tættere

udvikling. Alle typer af uddannelseslæger anfører

formelt samarbejde, som vil føre til en større fæl-

stor tilfredshed med afdelingernes arbejdsklima.

les forståelse for og samarbejde om den fælles

Der er som beskrevet individuelle variationer mel-

uddannelsesopgave.

lem afdelinger og undergrupper af uddannelsessøgende læger, der vil blive fulgt op på i det kommende års arbejde. Forventningen er, at en styrket
indsats for at tilrettelægge arbejdet med fokus på
læringskrydspunkter vil styrke målsætningen om
mere effektiv udnyttelse af læringssituationer og
dermed progression. Disse to målsætninger har
betydning for uddannelsessøgendes oplevelse af
uddannelsesmiljø og prioritering.
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udvikling af professionsidentiteten, supervision/
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Konklusion på arbejdet med
5-punktsplanen
Lægelig Videreuddannelse (LVU) har i 2016

nes eksterne vurderinger, er der en god overens-

arbejdet efter 5-punktsplanen, hvor der på alle ni-

stemmelse. Der arbejdes seriøst og professionelt

veauer under overskriften »Uddannelse og læring

med den lægelige videreuddannelse på hospitalet,

skal flytte med« , især har været arbejdet meget

samtidig med, at der er en præcis viden om, hvilke

med punkterne »Udvikling af uddannelsesorgani-

indsatser, der særligt kan forbedre kvaliteten i ud-

sation og »faculty«, »Den kliniske oplæring« samt

dannelsen. I 2017/18 bliver det vigtigt at få priori-

»Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlæg-

teret de områder, hvor der i særlig grad er brug for

ning«. De to øvrige punkter har der, med afsæt i

en målrettet indsats fx indenfor uddannelsen på

inspiration og diskussion i de lægelige videreud-

de kirurgiske afdelinger, den fælles uddannelses-

dannelsesråd, været arbejdet videre med af i afde-

opgave omkring den akutte medicinske patient og

lingernes uddannelsesteam.

i det hele taget ibrugtagningen af de nye rammer.

Kvalitetsdata fra 2016 viser, at Aarhus Universi-

LVU har i igen år valgt at sammenligne Aarhus

tetshospital har fastholdt den positive udviklingen

Universitetshospital med Uddannelsesregion

fra 2015 på mange områder. Sammenligner vi vo-

Nord og hele Danmark ud fra data fra Evaluer.

res egne målinger af kvaliteten med inspektorer-

dk (figur 16). Uddannelseslægernes vurderinger

Figur 16 - Evaluer.dk 2016 Danmark, Region Nord og AUH

Data fra Evaluer.dk – de 8 hovedgrupper fra den offentlige portal (www.evaluer.dk) for alle typer af uddannelsesstillinger. Hele
Danmark (somatiske hospitaler), Uddannelsesregion Nord (alle hospitaler), AUH (alle afdelinger)
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Det strategiske fokus
Lægelig Videreuddannelse på AUH
• systematisk uddannelsesvejledning/samtaler
• implementering af 360 feedback

2012

• uddannelsesplaner – indhold og struktur
• funktionsbeskrivelser for UAO og UKYL

2013

• systematisk kompetencevurdering
• den kliniske vejledning – vejlederkurser for speciallæger

2014

• brugen af feedback
• afdelingens uddannelsesteam og vejlederfora

2015

• Den moderne mesterlære
• Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning
• Organisationen af uddannelsesopgaven - forandringsledelse

2016

• Uddannelseslægen i rollen som leder/administrator/organisator
• UAO funktionen/rollen i afdelingen – ledelseskompetencer og makkerskab
• Kompetencevurdering & feedback i klinisk praksis

2017/18 • Uddannelsen under fælles tag – flytteprocessen – simulation – tryghed

• Det kliniske skøn – den moderne mesterlære – ledelsestræning i praksis
• Uddannelse på tværs – organisation – samarbejde - transition
• Den patientansvarlige læge - brugerinddragelse – EPJ

placerer AUH over gennemsnittet på regionalt og

Det konkluderes, at AUH aktuelt på området

nationalt plan. Sammenligner vi AUH med de tre

lægelig videreuddannelse har stærk intern uddan-

andre universitetshospitaler i Danmark kan vi med

nelsesorganisation med kompetente og dygtige

stolthed konstaterer, at AUH på alle områder er

uddannelsesansvarlige overlæger, nytænkende

førende undtagen »arbejdsklima«, hvor Aalborg

uddannelseskoordinerende yngre læger, og et

Universitetshospital scorer højest, når uddannel-

engageret korps af hovedvejleder og kliniske

seslægerne udtrykker deres »brugertilfredshed«

vejledere. Udover indsatsen på området »faculty

med uddannelsen. Resultatet illustrerer den store

development« er samarbejdet med afdelingsle-

indsats, afdelingerne yder i at udvikle kvaliteten

delserne om løsningen af uddannelsesopgaven

i uddannelsen trods spareplaner, omstrukture-

styrket og udbygget i 2016. Lægelig Videreuddan-

ringer mm. Det fortjener megen ros og respekt.

nelse vurderer derfor at »uddannelsestroperne«

At lykkes på uddannelsesområdet er med til at

er godt klædt på til de kommende års arbejde med

fastholde arbejdsglæde og stolthed.

flytte den lægelige videreuddannelsen ind under

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

2011

fælles tag i Skejby, og til arbejdet med at opbygge
Det målrettede strategiske arbejde, der er gen-

fælles uddannelseskultur og holdninger i de nye

nemført indenfor den lægelige videreuddannelse

rammer og fællesskaber.

på AUH siden 2011, har sikret et solidt fundament
for, at kvaliteten i uddannelsen kan flytte ind under fælles tag i Skejby.
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Perspektivering
Med afsæt i den aktuelle status for den lægelige

samme overordnede temaer som i 2016, men med

videre uddannelse på Aarhus Universitetshospital

»den kliniske oplæring« og »lærings- og uddannel-

har de uddannelseskoordinerende overlæger sam-

sesmiljø« som de prioriterede områder i 2017/18.

men med den lægefaglige direktør besluttet at

Dette betyder ikke, at der ikke skal arbejdes med

fortsætte arbejdet ud fra en 5-punkts plan med de

de tre øvrige områder.

5-punktsplan for arbejdet i Lægelig Videreuddannelse på AUH 2017/18
Uddannelse og læring flytter ind….
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1

Den kliniske oplæring – dygtige læger og god patientbehandling
• Den moderne mesterlære – refleksion over praksis – det kliniske skøn
• Ledelsestræning i klinisk praksis – ansvar og beslutningstagning
• Kompetencevurdering – struktureret observation i klinisk praksis
• Fælles feedbackkultur – kollegial kommunikation
• Supervision – arbejdspladsbaseret læring af og med andre
• Brug af EPJ, Klinisk Logistik og telemedicin – deling af viden
• Brugerinddragelse og den patientansvarlige læge – en del af fremtidens uddannelse

2

Lærings- og uddannelsesmiljø – åbenhed og tryghed
 Nye rammer – sikre sammenhæng i uddannelsesforløb på tværs af AUH
 Passende udfordringer - 24/7 – udvikling til et højt fagligt niveau
 Del af et arbejdsfællesskab – styrke uddannelseskulturen
 Transfer – øge koblingen mellem læring på kurser og praksis
 Transition fra studie til arbejdsliv

3

Arbejdstilrettelæggelse & uddannelsesplanlægning – effektiv læring
 Mester og lærling sammen om "rette patient på rette sted” – dele praksiserfaringer
 Den kirurgiske oplæring – rammer og muligheder
 Simulation - færdigheds- og teamtræning– øget patientsikkerhed og kvalitet
 Uddannelse på tværs af sektorer - når patienten behandles uden for hospitalet

4

Udviklingen af uddannelsesorganisationen og "faculty" – ledelse og
kompetencer
• Uddannelsen i et universitetshospitals perspektiv
• Samarbejde om "vores uddannelse" på tværs af professioner
• Samarbejde UAO og afdelingsledelse om uddannelsesopgaven – fælles mål
• Uddannelseslæger og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling af UKYL gruppen,
spot af ledertalenter og sparring – udvikle ledelsespotentialer
• Afdelingens uddannelsesteam, vejledere, 360°s feedback facilitatorer, vejlederfora –
øge kompetencer og sikre sammenhæng

5

Kvalitet i de formelle vejledersamtaler – indhold, forventninger og ansvar
 Optimeret introduktion til afdeling, afsnit og arbejdsopgaver
 Klare overleveringsaftaler mellem afsnit, afdelinger og hospitaler
 Kvalitet i de individuelle uddannelsesplaner inkl. indsatsområder fra 360˚’s feedback
 Uddannelseslægen i rollen som hovedvejleder – sikre introduktion og feedback
 Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb – professionel håndtering

Den kliniske oplæring
– dygtige læger og god
patient behandling

og træffe de kliniske beslutninger sammen med
kolleger og i dialog med patient og pårørende. AUH
vil i 2017/18 sætte yderligere fokus på, hvordan vi
ved brug af mesterlæreprincippet kan intensivere

Medicinsk
ekspert

Mesterlære – refleksion over
praksis - det kliniske skøn

uddannelseslægernes træning i at træffe beslut-

Hospitalet har ansvaret for at skabe

af det daglige arbejde med udbygning af mulighe-

rammerne for læring og uddannel-

derne for dialog og refleksion.

ninger og tage ansvar bl.a. gennem planlægningen

seslægen har ansvaret for at tage

udvikle fagligheden til gavn for patientbehandlin-

Brugen af struktureret kompetencevurdering på

gen. Der arbejdes i regi af Kvalitetsrådet med »det

AUH viser i 2016 en positiv udvikling, hvor data fra

kliniske skøn« set i et patientsikkerhedsperspektiv

Evaluer.dk 2016 viser, at uddannelseslægerne gen-

og det forventes, at AUH i 2017 afprøver konkrete

nemgående får gennemført de planlagte kompe-

tiltag, der kan understøtte arbejdet med det klini-

tencevurderinger Temaet for 3-timers mødet 2016

ske skøn på afdelingsniveau.

var »brug af struktureret kompetencevurdering
og feedback i klinisk praksis – hvordan får vi mere

Den kliniske oplæring er baseret på »mesterlæ-

af det?« og i 2017 følges op på de mange konkrete

ren«, hvor arbejdet organiseres i praksisfælles-

tiltag, selvom mange afdelinger ønsker »en pause«

skaber, der sikrer den enkelte læring. Det betyder,

fra emnet! Mikrobiologi følger som en del af et

at uddannelseslæger lærer – bliver dygtige og

projekt op på brugen af nyudviklede kompetence-

kompetente – mens de arbejder sammen med

vurderingsredskaber, der er designet til at under-

flere »mestre«. I 2016 har mange afdelinger haft

støtte læring fremfor en slutevaluering. Lægelig

succes med få inddraget uddannelseslægerne

Videreuddannelse ser frem til at dele resultater og

aktivt i konferencer, etableret deltagelse i de

erfaringer fra projektet. En barriere for anvendel-

forskellige behandlerteams og skabt kontinuitet i

sen af redskaberne til kompetencevurdering er, at

stuegangsfunktionen. En særlig opgave bliver at

de ikke er tilgængelige via smartphone. På initiativ

sikre en uddannelsesfokuseret brug af den ambu-

fra en uddannelseslæge fra Urinvejskirurgi er der

lante kapacitet dvs. hvordan kombineres princip-

etableret kontakt til APPlab for at undersøge om

pet »rette patient på rette sted til rette tid« med

ikke det er muligt »at sætte strøm til papir«!

»rette uddannelseslæger med rette kompetencer
sættes yderligere fokus på brugen af den moderne

Fælles feedbackkultur –
kollegial kommunikation

mesterlære herunder deling af erfaringer, tips &

Øget brug af konstruktiv feedback øger læringen,

tricks.

ikke alene for uddannelseslægerne, men for hele

med den rette supervisor«? På Årsmødet 2017
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praksis og det kliniske skøn er nødvendige for at

Kompetencevurdering – struktureret
observation i klinisk praksis

»ansvaret for egen læring«, på sig. Den refleksive

»behandlerteamet« til gavn for patientbehandlin-

Ledelsestræning i klinisk praksis –
ansvar og beslutningstagning

gen. Data fra Evaluer.dk viser, at uddannelseslæ-

Læger skal kunne lede patientforløb ikke kun

feedback peger på, at uddannelseslægernes

indenfor eget speciale, men også når forløb går

uændret er mindre tilbøjelig til selv at give feed-

på tværs af specialer, matrikler og sektorer. Der

back dog med en betydelig variation på tværs af

er især brug for, at uddannelseslægerne i højere

uddannelsestrin, specialernes lærings- og sam-

grad udfordres på deres evne til at tage ansvar

arbejdskultur. På UKYL netværksmødet i marts

gernes vurderer, at de får feedback, mens 360°’s
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2017 gjorde Kristian Krogh, der er hoveduddannel-

tientansvarlige læge. Den nye målbeskrivelse for

seslæge i anæstesi og ph.d. i debriefing indenfor

KBU har taget uddannelse i at kunne se patientens

simulation, det tydeligt, at en kritisk vurdering er

perspektiv med ind. Specialet almen medicin har

essentiel for læring og at der brug for ærlighed

på uddannelsesområdet stor erfaring med, hvor-

i en ikke-truende kontekst. Feedback i praksis er

dan uddannelseslæger trænes i at tænke ud fra

en udfordring, men det er essentielt at feedback

patientens perspektiv, fælles beslutningstagning

udveksles. LVU vil i 2017/18 arbejde for, at den

og brugerstyret behandling. Der er brug for at

tænkning, der bruges i forbindelse med debriefing

denne viden udbredes til de øvrige specialer. Et af

i forbindelse med simulation i højere grad bliver en

midlerne kan være øget læring direkte af patien-

integreret del af den daglige kliniske praksis. Der

ten f.eks. ved se sig selv fra patientens side i en

skal være fokus på, hvordan vi bruger feedback til

videofilm. LVU ser frem til at deltage i udviklingen

at forbedre patientbehandlingen dvs. træning i at

af den lægelige videreuddannelse også på dette

se praksis gennem patientens briller frem for at

område.

tage udgangspunkt i, hvad gjorde du godt/mindre
godt. LVU vil derfor opfordre til, at AUH diskuterer

Lærings- og
uddannelsesmiljø
– åbenhed og tryghed

brugen af et fælles overordnet feedbackkoncept
på tværs af professioner og som kan understøtte
gode kliniske skøn.

Supervision – arbejdsplads baseret
læring af og med andre
Kvalitetsdata fra 2016 viser, at uddannelseslæger overordnet vurderer, at de får en høj grad af

Kommunikator

Nye rammer – sikre
sammenhæng i
uddannelsesforløb
på tværs af AUH

supervision, hvilket for KBU lægerne er en positiv

Indflytningen under fælles tag i Skejby betyder,

udvikling sammenlignet med 2015. Flere afde-

at vi alle skal lære at bruge de nye rammer og

linger har optimeret arbejdstilrettelæggelsen så

faciliteter og derfor er der brug for, at vi arbejder

erfarne og mindre erfarne i højere grad arbejde

bevist med at opbygge og forankre de nye læ-

sammen. Ud fra et uddannelsesmæssigt perspek-

rings- og uddannelsesmiljøer. Vi skal alle lære at

tiv er det vigtigt, at AUH som en del af omlægnin-

arbejde sammen med andre end vi plejer måske i

gen af patientforløbene sætter fokus på, hvordan

en ny fælles sengeafdeling, ved nye multidiscipli-

arbejdsplanlægningen og uddannelseskulturen

nære konferencer, men især vil håndteringen af de

kan understøtte, at speciallægerne og de mere

akutte patientforløb blive forandret. Alle specialer

erfarne kolleger automatisk »byder sig til« med

er i gang med eller kommer til at nytænke pa-

supervision og feedback samtidig med, at uddan-

tientforløbene, hvor bookingflade i ambulatorier

nelseslægen udfordres og sikres progression i

og dagkirurgi skal tilpasses så vi kan leve op til

kompetenceudviklingen.

målene om en større grad af samme-dags forløb. Dokumentation tæt på patienten, epikriser

Brugerinddragelse og den patientansvarlige
læge – en del af fremtidens uddannelse

på dansk, optimering af EPJ, Klinisk Logistik mm

I de nye rammer og med de nye driftsprincipper og

ændrer patientforløbene på hospitalet kommer til

koncepter understreges, at det er patientens be-

at påvirke, hvordan hospitalet løser den samlede

hov, der kommer først. Dette er i tråd med tidens

uddannelsesopgave og dermed også den lægelige

trend om øget fokus på inddragelse af patienter

videreuddannelse i fremtiden. LVU vil i 2017/18 i

og pårørende og aftalen om indførelse af den pa-

samarbejde med ledelserne arbejde på, at de æn-

64

vil ændre de daglige arbejdsgange. Alt det, der

af uddannelsesperspektiverne på forkant og ikke

Del af et arbejdsfællesskab uddannelseskulturen

på bagkant. LVU vil følge indflytningen nøje og

Inddragelse i arbejdsfællesskaber er en forudsæt-

være i tæt dialog med afdelingerne/uddannelses-

ning for uddannelse og læring. Uddannelseslæger-

teamet før, under og efter flytningen. Desuden vil

nes trivsel i afdelinger hænger nøje samme med

der være en særlig opmærksomhed på de dele af

denne inddragelse, om samarbejdet foregår i en

hospitalet, hvor uddannelseslæger kommer til at

respektfuld tone, og om der er tryghed ved at stille

have funktioner på tværs af centrene (Akutafde-

spørgsmål. I 2016 viser data fra Evaluer.dk høj

lingen, Dagkirurgi, Operation/Intensiv).

score på de 4 spørgsmål, der handler om arbejds-

dringer, der skal foretages sker med inddragelse

klimaet. LVU vil fortsætte med at have et stort

Passende udfordringer - 24/7 –
udvikling til et højt fagligt niveau

fokus på arbejdsmiljøet i de kommende år, hvor

Optimal læring kræver passende udfordringer dvs.

måde at arbejde med trivsel og uddannelseskultur

rette uddannelseslæge til rette opgave kombi-

er at arbejde med brugen af konstruktiv feedback.

neret med adgang til supervision og feedback i

Organisationer, hvor feedback er indlejret i kultu-

trygge rammer. Kvalitetsdata viser, at uddannel-

ren, har bedre arbejdsmiljø – og er mere effektive.

der sker store ændringer i hospitalets struktur. En

deres kompetenceudvikling og LVU vil fortsætte

Transitionen fra studie til arbejdsliv

dialogen med afdelingerne om hvordan arbejdstil-

Et udvidet samarbejde omkring udbyttet af de

rettelæggelsen kan understøtte progression. En

medicinstuderendes klinikophold på AUH vil også

stor del af uddannelseslægernes læring foregår

i 2017/18 være et indsatsområde. Der er indledt

ved vagtarbejde, og der vil også under fælles

et uformelt samarbejde i 2016 og LVU forventer,

tag være brug for den nødvendige og tilstræk-

at der gennem det nyetablerede Koordinations-

kelige supervision og opbakning 24/7. Samling af

udvalg for uddannelse under LUR bliver initieret

hospitalet betyder, at vagternes sammensætning

konkrete indsatser, der kan styrke den fælles

skal gennemgås også set i lyset af en besparelse

forståelsesramme omkring uddannelsesopgaven.

på 15 millioner på vagten. LVU har siden 2014

Etableres et tættere samarbejde mellem uddan-

haft en særlig opmærksomhed på det medicinske

nelsesinstitutionerne og arbejdspladsen kan

område og på, hvordan uddannelsen i de akutte

det være med til at lette overgangen fra at være

medicinske vagt sikres. De uddannelsesansvarlige

studerende til at arbejde som sundhedsprofessio-

overlæger fra de ni intern medicinske specialer

nel i praksis. Der gøres et stort arbejde på afdelin-

har afgrænset 4 områder som LVU sammen med

gerne, for at KBU-lægerne skal føle sig velkomne,

ledelserne vil sætte fokus på i forhold til at sikre

værdsatte og for at sikre den fornødne oplæring

passende udfordringer 1) relationers betydning

og supervision. LVU planlægger fremadrettet at

for læring – brug for tryghed 2) supervision/

etablere et tilbud »Kom godt i gang som KBU-læge

kompetencevurdering og feedback - hvem og

på AUH« i samarbejde med tillidsrepræsentan-

hvordan 3) patient-flow og arbejdsgange – forde-

terne og UKYL netværket.

ling mellem Akutafdelingen og sengeafdelinger

.
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seslæger overordnet ønsker mere progression i

4) vagtstrukturen – kontinuitet, hyppighed og
kompetencer. LVU ser frem en snarlig afklaring af
sammensætningen af den medicinske fællesvagt.
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Arbejdstilrettelæggelse
& uddannelsesplanlægning
– effektiv læring

Simulation; færdigheds- og teamtræning–
øget patientsikkerhed og kvalitet
Øget fokus på patientsikkerhed og effektiv udnyttelse af fx operationskapaciteten gør, at der er
behov for at styrke den læring, der finder sted

Samarbejder

Mester og lærling sammen om
»rette patient på rette sted«
– at dele praksiserfaringer

ved brug af simulation. En række specialer har

I 2017/18 vil der være fokus på,

ningen vil betyde, at simulation baseret træning

allerede en lang tradition på dette område, mens
andre først nu gør deres behov gældende. Indflyt-

hvordan uddannelseslægernes progression i

vil være en del af alle afdelingers flytteplaner og

kompetenceudviklingen kan øges. Uddannelses-

derfor samarbejder LVU med organisationskon-

teamet er nu på langt de fleste afdelinger invol-

sulenterne og MidtSim om at udvikle et særligt

veret i arbejdsplanlægningen og/eller har et godt

»indflytningsmodul« kombineret med tilbud om

samarbejde med skemalæggeren. LVU vil fortsat

flere simulatorinstruktørkurser i 2017/18. LVU vil

sammen med uddannelsesteamene arbejde med,

forsat arbejde for, at alle uddannelsesansvarlige

hvordan udbredelsen af planlagt og struktureret

på tværs af faggrupper inddrages i planlægningen

oplæring kombineret med brug af kompeten-

af scenarietræningen og at uddannelsesopgaven

cevurdering og feedback kan være en hjælp til

tænkes med ind i voksdug mm.

at sætte nye og målrettede læringsmål. De nye
rammer betyder, at der vil være brug for at ny-

Koncern HR MidtSim har udover den regionale

tænke konferencestrukturen og LVU vil opfordre

opgave funktion som AUH´s simulationscenter.

afdelingerne til at finde inspiration ved at besøge

I 2017 gennemfører MidtSim i samarbejde med

hinandens konferencer og se på dem i et uddan-

AUH en analyse af aktiviteter og behov på 5 ud-

nelsesperspektiv.

valgte afdelinger og herefter blandt alle simulatorinstruktører. Lægelig Videreuddannelse vil i

Den kirurgiske oplæring –
rammer og muligheder

2017 sammen med hospitals- og centerledelser

Kvalitetsdata for 2016 viser desværre, at der

res fremadrettet samt hvordan samarbejdet mel-

fortsat er behov for at optimere uddannelsen

lem afdelingerne kan styrkes på dette område.

diskuterer, hvordan brugen af simulation priorite-

indenfor flere af de kirurgiske specialer. LVU

Udvikling af uddannelsesorganisation
og faculty – ledelse
og kompetencer

har derfor sammen med centerledelserne og de
kirurgiske afdelinger en særlig opgave i 2017/18
med konkret at forbedre uddannelsen i de kirurgiske specialer bl.a. gennem øget brug af færdighedstræning, fast-track oplæring i dagkirurgisk
regi, effektiv brug af elektive udefunktioner mm. I
Region Midtjylland gennemføres i 2017 en analyse
af det kirurgiske speciale som kan få betydning for
den kirurgiske uddannelse. LVU vurderer, at der i
2017/18 er behov for at diskuterer de udfordrin-

Leder/
Administrator/
Organisator

Uddannelsen i et
universitetshospitals
perspektiv
Hospitalet har ansvaret for
at levere uddannelse/ar-

ger, der i den kirurgiske speciallægeuddannelse på

bejdspladsbaseret læring indenfor grund-, videre-,

tværs af Videreuddannelsesregion Nord.

efteruddannelsesområdet. Opgaven er stigende
med ca. 3000 studerende/elever og 500 årsværk
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indenfor den lægelige videreuddannelse. På alle

på afdelingsniveau ad modum Akutafdelingen,

niveauer i organisationen skal det være tydeligt,

fælles koncepter om feedback mm. I tråd hermed

hvorfor vi satser på kompetenceudvikling, og

indgår de 2 uddannelseskoordinerende overlæ-

hvordan vi i fællesskab bliver bedre til at udnytte

ger fra 2017 i »Uddannelsesrådet« på AUH som

alle de læringsmuligheder, vi har. Centrale begre-

observatører.

ber er mesterlære og følgeskab, patientsikkerhed
anerkender værdien og meningen med at uddanne

Samarbejde UAO og afdelingsledelse
om uddannelsesopgaven – fælles mål

andre.

Lægelig Videreuddannelse (LVU) vil forsat i

og det kliniske skøn, kombineret med en kultur, der

2017/18 sammen med hospitals- og centerledelser arbejde systematisk med tiltag, der kan styrke

med Koncern ledelsen i Region Midtjylland defi-

de uddannelsesansvarlige overlægers kompeten-

nere, hvad et stærkt universitetshospital er og i

cer. LVU forventer, at 360°’s feedback til uddannel-

den forbindelse skal uddannelsesopgaven beskri-

sesansvarlige overlæger (UAO) på AUH har styrket

ves. Der er brug for, at AUH tydeligt får afgrænset,

»makkerskabet« mellem UAO og ledende overlæge

hvad den særlige uddannelsesopgave er for et

herunder at der er aftalt tydeligere mål for den

universitetshospital og hvilke kompetencer, der

fælles strategi på uddannelsesområdet. AUH

er brug for udover de basale kompetencer? Har vi

ønsker at få mest mulig gavn af de ressourcer som

de rigtige kompetencer på uddannelsesområdet

UAO’erne repræsenterer og det er derfor vigtigt,

dvs. uddannelsesansvarlige, vejleder og bruger vi

at UAOérne inddrages proaktivt i de processer, der

vores uddannelsesressourcer rigtigt? Samtidig

er i gang på AUH bl.a. patientnær ledelse, bruger-

skal der være en opmærksomhed på, at uddannel-

inddragende hospital, patientansvarlig læge og

sesopgaven flytter med, når patientgrupper flytter

sidst med ikke mindst indflytningen.

sig. Lægelige Videreuddannelse er sammen med
Uddannelse & Arbejdsmiljø i dialog med hospitalsledelsen i forhold til, hvordan AUH fremadrettet
kan arbejde med uddannelsesområdet set universitetshospitalets perspektiv.

Uddannelseslæger og kvalitetsudvikling,
kompetenceudvikling af UKYL gruppen,
spot af ledertalenter og sparring
– udvikle ledelsespotentialer
Kompetencer indenfor rollen som leder/admi-

Samarbejde om »vores uddannelse«
på tværs af professioner

nistrator og organisator, samarbejder og kom-

I fremtiden vil uddannelse og læring i stigende

essentielle for at kunne leve op til kravet om et

grad ske på tværs af afdelinger og specialer samt

sammenhængende sundhedsvæsen på patientens

inter-professionelt, hvilket vil kræve et større

præmisser. Der er derfor brug for at sætte yderli-

samarbejde mellem faggrupper. Denne udvikling

gere fokus på, hvordan vi gennem hele uddannel-

forudsætter en professionel organisering omkring

sesforløbet får flere læger til at interessere sig for

uddannelsesopgaven på tværs af professioner.

og dygtiggøre sig indenfor ledelse. Region Midtjyl-

LVU har i 2016 været involveret i flere interne

land angiver i strategien »Flere læger i ledelse« to

mødefora, arbejdsgrupper og opgaver på tværs

spor; at gøre ledelse attraktiv for læger og sikre

af hospitalet, hvor der har været arbejdet med og

spotting og udvikling af vækstlaget af lægelige

diskuteret den fælles uddannelsesopgave. LVU ser

ledertalenter. I forhold til indsatser på området får

frem til at dette arbejde udmønter sig i konkrete

den uddannelsesansvarlige overlæge en rolle og

tiltag fx fælles organisation af uddannelsesteamet

ansvar i forhold til at give uddannelseslæger spar-

munikator bliver i fremtidens sundhedsvæsen
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Aarhus Universitetshospital skal i samarbejde
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uddannelseslæger har til forbedringer omsættes

Kvalitet i de formelle
vejledersamtaler –
indhold, forventninger
og ansvar

til handlinger. I tråd med dette, gennemfører LVU

I 2016 har Lægelig Videreuddannel-

som en del af Årsmødet 2017 en workshop, hvor

sesråd diskuteret, hvilke forvent-

ring på lederrolle og bidrage til at spotte fremtidens ledere. Et andet indsatsområde er, at UAO’en
i højere grad skal understøtte, at de ideer som

gruppen af uddannelseskoordinerede yngre læger
(UKYL’erne) anvender forbedringsmodellen på

Akademiker

ninger der er på AUH til en klinisk
vejleder og en hovedvejleder.

de ideer, der kom frem på 3-timers mødet i 2016.

På Årsmødet 2016 blev det på UKYL workshop-

Herudover vil Lægelig Videreuddannelse i 2017/18

pen diskuteret; »Hvordan bidrager UKYL’erne til

fortsætter med at understøtte UKYL netværket.

udvikling af vejlederne?« og konklusionen blev, at

LVU vil fortsat sammen med Videreuddannelses-

UKYL gruppen i højere grad skal tage ansvar for at

sekretariatet/Region Midtjylland arbejde for,

introducere nye læger til den formelle vejledning

at der etableres et relevant kompetenceudvik-

og afstemme forventninger til samarbejde med

lingstilbud for gruppen af erfarne UKYL’er, som

hovedvejleder. Kvalitetsdata viser fortsat, at der

er vækstlaget for fremtidens UAO’er. Emner som

er brug for, at uddannelsesteamene gennemfø-

karrierevejledning, UAO’ernes rolle i ansættelses-

rer introduktion til vejlederopgaverne og tilbyder

udvalg, transfer fra SOL kurser samt aktiv inddra-

supervision og feedback til hovedvejledere og kli-

gelse af yngre læger i bl.a. indflytningen er temaer,

niske vejledere. Øget inddragelse af indsatsområ-

som skal drøftes.

der og handleplan fra 360°’s feedback i de formelle
vejledersamtaler indgår i de fleste afdelingers

Afdelingens uddannelsesteam, vejledere,
360°s feedback facilitatorer, vejlederfora –
øge kompetencer og sikre sammenhæng

handleplaner for 2017. LVU vil i 2017/18 i samar-

Kvalitetsdata fra 2016 viser, at langt de fleste

at opdatere skabeloner til brug for de individuelle

afdelinger har en velfungerende intern organise-

uddannelsesplaner/vejledersamtalerne bliver

ring på uddannelsesområdet med faste møder i

afsluttet i 2017 i samarbejde med de øvrige ud-

uddannelsesteamet, aftaler om opgaveløsningen

dannelseskoordinerende overlæger i regionen. På

og rammer for opgaveløsningen er afklaret med

Årsmøde 2017 sættes fokus på, hvordan der kan

afdelingsledelsen. På 4 ud af 5 afdelinger er der

arbejdes med at formalisere overgange mellem

har etableret et vejlederfora og LVU vil i 2017/18

ansættelserne således, at status for uddannelses-

arbejder med, at vejlederfora i højere grad ud-

forløbet formidles direkte til næste afdeling gerne

nyttes til at diskutere kvaliteten af afdelingens

understøttet af RMUK.

uddannelse, afstemme forventninger til uddannelseslægerne og hvordan, der gives systematisk
feedback til uddannelseslægerne efter møderne.
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bejde med Region Midtjylland fortsat arbejde på
at øge anvendeligheden af RMUK. Arbejdet med

Udvikling af medicinsk
pædagogik på AUH
I maj 2017 deltog ca. 30 uddannelsesinteresserede

KBU og uddannelsesansvarlige overlægers leder-

læger fra Aarhus Universitetshospital (AUH) i Me-

kompetencer.

dicinsk Uddannelseskonference (MUK) 2017. Dette
Der er dog brug for at styrke samarbejdet omkring

fokus på hele lægeuddannelsen. Lægelig Videre-

medicinsk pædagogik med den ledende lektor på

uddannelse (LVU) var imponeret over det store

CESU, de postgraduate kliniske lektorer (PKLér)

engagementet blandt alle deltagerne. Der var på

og de øvrige uddannelseskoordinerende overlæ-

MUK stor enighed om, at der inden for medicinske

ger i Videreuddannelsesregion Nord. Samarbejdet

pædagogik og kvalitetsudvikling af uddannelsen er

er væsentligt i forhold til erfaringsudveksling,

så meget vi i fællesskab kan udvikle og ny-tænke,

deling af »best practice« og forskningsresulta-

hvis vi arbejder sammen og har afsæt i livslang

ter. Dette kan gøres ved at samarbejde omkring

læring. LVU vil dels på Årsmøde 2017 og på efter-

konkrete projekter, men også ved at Lægelig

årets møder i de lægelige videreuddannelsesråd

Videreuddannelse i højere grad dagsordensætter

arbejder videre med den inspiration vi fik gennem

forskning og udvikling indenfor medicinsk pæda-

oplæg på konferencen til at få igangsat mindre

gogik. Samtidig skal afdelingerne, uddannelses-

projekter i afdelingerne. Som et eksempel er det

ansvarlige og uddannelseskoordinerende yngre

oplagt at bruge »in situ« simulation til at følge

læger motiveres til at søge kompetenceudvikling

patienternes rejse gennem vores hospital.

indenfor området fx gennem deltagelse i internationale kurser eller masteruddannelser. Der er

Aktuelt er der på AUH ansat flere special- og

inspiration, at hente via de tilbud, der tilbydes PKL

uddannelseslæger, som har lavet international

gruppen – se inspirationskatalog.

anerkendt forskning indenfor medicinsk pædagogik. Der brug for, at deres kompetencer og res-

Lægelig Videreuddannelse vil afslutningsvis gerne

sourcer i højere grad samles og tænkes med ind

opfordre til, at der igen afsættes regionale midler

i den overordnede strategi for udviklingen af den

til støtte for udviklingsprojekter indenfor den

lægelige videreuddannelse. Dette er et område,

lægelige videreuddannelse.
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var den første nationale konferencen, der satte

der skal styrkes, og som skal ses i sammenhæng
med, at universitetshospitalets profil defineres i
samarbejde med Region Midtjylland.
Lægelig Videreuddannelse samarbejder med
CESU (Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser) om projekter, der vedrører kvaliteten af
feedback i forbindelse med 360°’s feedback i den
lægelige videreuddannelse, vejledningssamtaler i
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Afsluttende bemærkninger
På Årsmødet for den lægelige videreuddannelse

I 2017/18 sætter Aarhus Universitetshospital på

2016 understregede lægeligfaglig direktør Claus

området lægelige videreuddannelse fokus på,

Thomsen »at uddannelse og drift griber ind i hin-

hvordan vi træner »det kliniske skøn« og bruger

anden. Uddannelse er et af de tre ben i hospitalets

den moderne mesterlære til effektiv læring med

grundlag, så uddannelse skal helt frem på dags-

en særlig opmærksomhed på inddragelse af

ordenen«. Det er derfor meget tilfredsstilende, at

patienter og pårørende. I strategiplanen indgår

Årsrapport 2016 beskriver og dokumenterer, at

endvidere arbejdet med at udvikle en højere grad

der på hospitalet overordnet set leveres uddan-

af tværfaglig og inter-professionel samarbejde

nelse af en meget høj kvalitet. Dette afspejles bl.a.

omkring den fælles uddannelsesopgave. 5-punkts-

af, at uddannelseslægerne finder det attraktivt at

planen »Uddannelse og læring flytter ind « er bare

blive uddannet på hospitalet. Aarhus Universitets-

en ramme for det videre arbejde, men rammen

hospital har dedikerede og engagerede uddannel-

skal fyldes ud, for at der kan opnås resultater.

sesteams, der sammen med afdelingsledelserne

Gennem en årrække er der opbygget et solidt

og øvrige ansatte bidrager til et godt lærings- og

uddannelsesfundament, som er væsentlig for, at

uddannelsesmiljø, som anerkendes af uddannel-

uddannelsen kan flytte godt med ind i de nye ram-

seslægerne i deres feedback via Evaluer.dk.

mer. Lægelig Videreuddannelse har stor tillid til,
at hele uddannelsesorganisationen er parat til at

Aktuelt fylder indflytningen under fælles tag i

påtage sig denne opgave.

Skejby meget i alle dele af organisationen samtidig med, at de økonomiske udfordringer igen pres-

Til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle ud-

ser organisationen. Det er en stor og kompleks

dannelsesteams, afdelingsledelser, centerledelser

opgave at sikre, at uddannelsen flytter med ind i

og Lægelig Videreuddannelses samarbejdspart-

de nye rammer. Der er brug for, at afdelingernes

nere i Kvalitet og Udvikling samt Administrationen,

uddannelsesteam fortsætter med at involvere sig

der alle har arbejdet engageret, målrettet og

aktivt i planlægningen af afdelingens fremtidige

fokuseret på at forbedre den lægelige videreud-

drift, byder sig til, kommer med gode ideer og

dannelse på Aarhus Universitetshospital.

herigennem giver uddannelsesperspektivet en
stemme. Det er væsentlig, at ledelserne på alle
niveauer er tydelige omkring hospitalets uddannelsesprofil således, at de enkelte uddannelsesteams kender rammer og præmisser for løsningen
af uddannelsesopgaven.

Professionel
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Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer

Indikator
Indikator 1
Andel af speciallæger, der
har gennemført vejlederkursus

Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Særdeles god

< 90 %

≥90 %

≥ 95 %

Indikator 2
Andel af UAO, som har
deltaget i eller er tilmeldt
kursus for UAO i 2016/17

ingen har gennemført

1 ud af 2
eller
2 ud af 3 har
gennemført

alle har gennemført

Indikator 3
Andel af vejledersamtaler
(intro, justerings og slut)
inkl. udarbejdelse/ justering af individuel udd. plan

øvrige

≥95 %

>98 %

Indikator 4
Andel af udd. planer, der
superviseres og kontrasigneres af UAO

øvrige

≥95 %

> 98 %

Indikator 5
Evaluer.dk

øvrige

score i 6 af 8 grupper
≥ 4,7

Kommentarer
Speciallægernes deltagelse i basalt vejlederkursus
efter 1. januar 2004. Data
er baseret på afdelingernes oplysninger

score i 5 af 8 grupper
≥ 5,3 og resten ≥4,7

Der indgår i alt 8 grupper
i opdelingen af spørgsmål
»ad modum AUH«. Gruppen »øvrige« er opdelt i
»uddannelsesindsats«
(gruppe 7) og »uddannelsesudbytte« (gruppe 8)
Mangler der > 2 besvarelser graderes afdelingen
ned - markeres med*

< 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

Vurderes i forhold til
afdelingens potentielle
feedbackmodtagere i
henhold til AUH’s »konsensusmodel«

Indikator 7
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderingsmetoder

øvrige

≥ 80%
af metoder anvendes
i høj/meget høj grad
og score i evaluer.dk
spørgsmål 5 ≥ 4,7

≥ 98 %
af metoder anvendes
i høj/meget høj grad
og score i evaluer.dk
spørgsmål 5 ≥ 5,3

Aktivitetsdata og spørgsmål 5; »de planlagte kompetencevurderinger er
gennemført som planlagt«

Indikator 8
Inspektorrapport med
tilfredsstillende score

øvrige

ingen score 1, max 2
score 2, resten score
3 og 4

ingen score 1 og 2, og
minimum 6 score 4

Indikator 6
Gennemførte 360 0’s
feedback samtaler som
planlagt
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Bilag 2 - Oversigt over speciallægestillinger og klassificerede
uddannelsesstillinger på AUH pr. 31/12 2016

Afdeling

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro min
stilling

Intro yderligere stilling
(max-min)

KBU-stilling

AKUTCENTRET
16

0

3

0

0

12

Ældresygdomme

7

8

0

2

2

0

Farmakologi

7,5

2

0

4

1

0

Diabetes og
Hormonsygdomme

24

12

6,5

4

1

7

Operation og Intensiv Nord

31

10

0

0

0

0

Ortopædkirurgi

55

11

0

3

1

0

Røntgen og Scanning

58

21

0

2

3

0

198,5

64

9,5

15

8

19

I alt Akutcentret

HOVED-HJERTE-CENTRET
Operation og Intensiv Øst

46

13,75

0

0

0

0

Hjertesygdomme

49

13

0,5

4

5

0

Karkirurgi

7

4

0

1

1

0

Neurologi

28

9

2,25

6

2

0

Neurofysiologi

8,5

3,5

0

0,5

0

0

Hjerne- og Rygkirurgi

21

3

1,25

2

0

0

Neurorøntgen

9

4,5

0

0

0

0

Nuklearmedicin og PET

13

3,5

0

3

1

0

Tand, mund og kæbekirurgi

14

5

0

0

0

0

Hjerte- Lungekirurgi

17

4

0

1,5

0,5

0

Øjensygdomme

17

13

0

5

1

0

Øre-, næse- og halskirurgi

25

8

1

5

2

0

I alt Hoved-Hjerte-Centret

254,5

84,25

5

28

12,5

0
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Afdelinger

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro min
stilling

Intro yderligere stilling
(max-min)

KBU-stilling

MAVE-BARN-CENTRET
50

9

11

3

1

0

Dagkirurgi

Børn og Unge

9

0

0

0

0

0

Kvindesygdomme og fødsler

38

12

7,5

2

0

0

Mave- og Tarmkirurgi NBG

17

5,5

1

2

0,5

0

Mave- og Tarmkirurgi THG

16

7,5

2

2

0,5

3,5

Nyresygdomme

10

6

0

2

1

4

Operation og Intensiv Syd

40

9,25

0

0

0

0

Plastik- og Brystkirurgi

14

5

0

2

1

0

Urinvejskirurgi

29

6,5

0

3

2

3

I alt Mave-Barn-Centret

223

60,75

21,5

16

6

10,5

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET
Arbejdsmedicin

4

2

0

2

2

0

Hud- og Kønssygdomme

13

9

0

5

0

0

Blodsygdomme

25

9

1,5

2

1

0

Infektionssygdomme

10

6

1,25

2

0

3

Blodprøver og Biokemi

9

3,75

0

3

1

0

Genetik

9

5

0

2,5

0,5

0

Blodbank og Immunologi

6

3,5

0

2

0

0

Mikrobiologi

11

4,9

0,5

3

1

0

Lungesygdomme

14

12

2

2

2

4

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

15

6,5

0

2

2

2

Kræftafdelingen

50

22,5

0

13

4,5

0

Patologi

20

9

0,5

3

2

0

Led- og
Bindevævssygdomme

9

14

0

2

2

0

I alt Kræft- og Inflammationscentret

195

107,15

5,75

43,5

18

9

I alt AUH

871

316,15

41,75

102,5

44,5

38,5

Kolonne forklaringer til bilag 2 – lægestillinger på AUH;
•
•
•
•
•
•

Speciallæge årsværk; antal årsværk er baseret på løndata
Hoved udd (eget) årsværk; data fra Lægelige Uddannelsesstillinger (LUS) pr. 31/12 2016
Hoved udd (andet) årsværk; antal, der reelt har været ansat. Antallet overskrider data fra LUS.
Introstillinger (I-min, LUS) årsværk; data fra LUS pr. 31/12 2016.
Introstillinger udover I-min (I-max, LUS) årsværk; data fra LUS pr. 31/12 2016. Antallet er mindre end I-max.
KBU-læger årsværk; er det antal KBU læger, der har været ansat i gennemsnit i 2016 beregnet som gennemsnit pr. 30/6
2016 og 31/12 2016
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I alt Mave-Barn-Centret

Urinvejskirurgi

Plastik- og Brystkirurgi

12

Christina Gade

Nicolai Spjeldnæs
12

Emir Hasanbegovic

Anette Bagger Sørensen

Jens Kristian Madsen
(Martin Heje)

Helene Tarri Hougaard
Anne-Sofie Kannerup

Niels Thomassen
Ken Ljungmann

Mave- og Tarmkirurgi THG

22

3

2

2

2

2
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Nyresygdomme

Jonas Funder

Marie Bender Quaade
Lene Duch Madsen

Susanne Axelsen
Kirsten Schiøtz (2016)
Dorthe Ritz Møller

6

Lene Hjelle Tauris
Nina Hardgrib Madsen

Sune Leisgaard Mørck Rubak

3

2

26

Susanne Scheppan
Martin Buhl Krogh

MAVE-BARN_CENTRET

12

4

2

3

2

Helle Nibro
Svein Åge Rodt

Ole Gjøderum (2016)

11

Lise Medrud
Jens Erik Kristensen
Claus Tvedesøe

Mave- og Tarmkirurgi NBG

Kvindesygdomme og
fødsler

Børn og Unge

Operation og Intensiv Syd

Dagkirurgi

I alt Akutcentret

Røntgen og Skanning

Ortopædkirurgi
Pia Ipsen
Arne Lücke
Niels Bang (2016)

Bo Jepsersen
Thomas Dissing

Helle Nibro

Operation og Intensiv Nord
Mathias Hauge Bünger
Kamilla My Thanh Lê Truong

4

Morten Møller Poulsen
Mette Søeby

Sten Lund
Liselotte Fisker

Diabetes og
Hormonsygdomme

Claus Möger

6

Marlene Lunddal Krogh

Torben Laursen

Farmakologi

2

Malene Ubbe Asferg

Marianne Ørum

3

Ældresygdomme

Fælles Akutafdeling

Jolita Stapulionene

AKUTCENTRET

Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Dilek Kilic Cakar
Mads Lind Ingemann (2016)*

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig overlæge
(fed: deltaget i kursus for UAO, *
tilmeldt kurset)

89%

90%

71%

80%

69%

88%

92%

90%

98%

89%

90%

82%

97%

92%

73%

100%

94%

% af
speciallæger med
vejlederkursus

Tine Engberg Damsgaard

Anette Bagger Sørensen

Sune Leisgaard Mørck
Rubak (feedback)

Helle Nibro (2016)

Arne Lücke (2016)

Torben Laursen

Charlotte Green Carlsen
(2016), Akut

PKL

Bilag 3 - Oversigt over afdelingens aktører i den
lægelige videreuddannelse, AUH pr. 31/12-2016

75

76
4
1
1

Niels Henrik Krarup
Christian Alcaraz Frederiksen
Steen Fjord Pedersen
Frank de Paoli
Mariann Tang (hjerte)
Erik Lisbjerg Johnsen
Jacob Thomsen

Helle Kanstup *

Mogens Kærsgaard Jensen *(2016)
Hans-Henrik Kimose
Trine Tandrup Lamm
Marika Poulsen

Hjerte- og Lungekirurgi

Neurologi

Michael Alle Madsen

Anne Arveschoug
Tom Sehested

Nuklearmedicin og PET

Hjerne- og Rygkirurgi

I alt Hoved-Hjerte-Centret

Øjensygdomme

Øre-, næse- og halskirurgi

Tand-, mund- og
kæbekirurgi

Annette Obel

Edith Nielsen (2016)*

Neurorøntgen

21

2

Sidsel Klug
Vibeke Ladefoged Andersen

Dorthe Ancher Larsen (2016)*

18

3

Kristian Bruun Petersen
Kasper Basse Reinholdt

Jesper Højager Fabech Bille *(2016)

15

1

Jens Hartlev

1

2

1

0

Jytte Binderup Buhl

Mikkel Mylius Rasmussen

Steffen Fuchs

Birger Johnsen

Neurofysiologi

Karkirurgi

Hjertesygdomme

3

2

Operation og Intensiv Øst

Anne Mette Skjødt Jensen
Kristian Brogaard Krogh

HOVED-HJERTE-CENTRET

Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Dorte Bülow Keld
Niels Christian Melsen
Hanne Lippert

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig overlæge
(fed: deltaget i kursus for UAO, *
tilmeldt kurset

78%

94%

84%

100%

71%

100%

78%

88%

86%

71%

86%

51%

85%

% af
speciallæger med
vejlederkursus

Erik Hvid
Danielsen

Ivy Susanne Modrau
(2017)

Dorte Guldbrand Nielsen

PKL

Kathrine Bock
Mie Sand Hougaard
Trine Silkjær

Nina Voldby (2016)*
Judit Mészàros
Jørgensen

Lungesygdomme

Blodsygdomme

Karen Buch Lauridsen
Thomas Greve
Ditte Sigaard Christensen
Anneli Dowler Nygaard

Pernille Gregersen (2016)*

Betina Samuelsen Sørensen (2016)*
Marianne Kragh
Thomsen

Hanne Krogh Rose (2016)*
Christian Nicolaj Andreassen(2016)*

14
49

I alt Kræft- og
inflammationscentret

I alt AUH

Patologi

Kræftafdelingen

Mikrobiologi

Blodbank og Immunologi

Genetik

53

16

Andreas Riishede

Maja Patricia Smerdel

Tina Parkner (2016)*

Benedicte Parm Ulhøj

Alisa Devedzic Kjærgaard

Jens Frederik Dahlerup

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

Blodprøver og Biokemi

Anders Kirch Dige

Mogens Pfeiffer Jensen

Led- og
Bindevævssygdomme
Christian Møller Sørensen

3

Nis Pedersen Jørgensen
Lotte Ebdrup

Hanne Arildsen

Infektionssygdomme

96

27

1

4

1

2

1

2

2

2

4

2

3

Mads Kirchheiner Rasmussen

Birgitte Stausbøl-Grøn

Hud- og Kønssygdomme

Sorosh Taba

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Ane Marie Thulstrup

Arbejdsmedicin

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig overlæge
(fed: deltaget i kursus for UAO, *
tilmeldt kurset
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83 %

76%

60%

70%

100%

50%

100%

89%

80%

100%

84%

43%

90%

100%

0%

% af
speciallæger med
vejlederkursus

17

9

Carsten Rytter

Marianne Kragh Thomsen
(2016)

Lone Sunde

Mie Hesselund Samson

Jens Frederik Dahlerup

Mogens Pfeiffer Jensen

Anne Braa Olesen

PKL

Bilag 4 - Aktivitetsdata
Aktivitetsdata spørgeskema
Alle afdelinger indsender hvert år i december en selvrapportering af aktiviteter indenfor den lægelige videreuddannelse. Heraf
fremgår omfanget af uddannelsesopgaven belyst ved antal vejledere, møder, undervisning på kurser, koordinering i uddannelsesteamet og inddragelse i arbejdstilrettelæggelse, samt uddannelse af uddannere. Endelig kortlægges brugen af formelle
kompetencevurderingsmetoder i de enkelte afdelinger.
Spørgsmålene er stillet indenfor følgende hovedgrupper:
1)

Antal læger, der har funktion som hovedvejleder

2)

Antal speciallæger i afdelingen, der mangler at gennemføre et vejlederkursus efter 1. januar 2004?

3)

Er der etableret et fast mødeforum for afdelingens vejledere (hovedvejledermøder, fast del af overlæge møde mm)

4)

Uddannelse af uddannere (Faculty Development)

5)

Afdelingens uddannelsesteam – formalia, samarbejdsaftaler, UAO rolle og organisation

6)

Arbejdstilrettelæggelse/ uddannelsesplanlægning i afdelingen

7)

Den formelle uddannelsesvejledning – prioritering af samtaler, overleveringer

8)

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

9)

Undervisning og konferencer

10) Brug af færdigheds/team/simulationstræning for yngre læger
11) Deltagelse i råd & udvalg vedr. den lægelige videreuddannelse nationalt
12) Forskning & kvalitetssikringsprojekter indenfor medicinsk pædagogik/den lægelige videreuddannelse

Kompetencevurderingsmetoder og deres anvendelse i afdelingen
Spørgeskemaundersøgelsen belyser implementeringsgraden af udvalgte kompetencevurderingsmetoder. Afdelingerne er siden
2014 bedt om at angive, hvilke kompetencevurderingsmetoder, de skal anvende i henhold til målbeskrivelse og uddannelsesprogram – samt i hvilken grad metoderne anvendes (slet ikke, ringe grad, i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad.)

Direkte observation
MiniCEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise)
OSATS (objective structured assessment of technical skills)
DOPF (direkte observation af praktiske færdigheder)
Kompetencekort (struktureret observation kombineret med teoretiske spørgsmål)
Struktureret (med skema fx en checkliste) klinisk observation/observation i praksis

Helhedsvurderinger
Generel vurdering
360°’s feedback

Retrospektive metoder
Struktureret case-baseret diskussion (struktureret samtale med vurdering og feedback)
Audit af skriftligt materiale (journal, epikriser)
Vurdering/bedømmelse af skriftlige opgaver – rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig
Refleksive skriftlige rapporter/opgaver – med fokus på øvrige lægeroller (egen læring, pt-læge forhold, UTH, udvikling af
professionel praksis mm)

Anvendelsen af 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse på AUH
For KBU, Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger

78

Bilag 5 - Inspektorbesøg - ekstern evaluering
9 afdelinger har haft inspektorbesøg i 2015 (markeret med fed skrift)

Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikatorniveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Akutcentret
Fælles Akutafdeling

Afventes
Nov. 2016

63 af 64

98 %

Særdeles god

2020

15 svar i gr. 4

Farmakologi

Jan. 2014

57 af 64

89 %

Særdeles god

2018

9 svar i gr. 4

Diabetes og Hormonsygdomme (NBG)

Jan. 2009

50 af 64

78 %

Under tilstrækkelig

Maj 2017

5 svar i gr. 4

Diabetes og Hormonsygdomme (THG)

Jan. 2007

46 af 60*

77 %

Tilstrækkelig

Maj 2017

*gl. skema

Ortopædkirurgi

Maj 2015

54 af 64

84 %

Særdels god

2019

6 svar i gr. 4

Røntgen og Skanning
NBG/TGH

Maj 2014

59 af 64

92%

Særdeles god

2018

12 svar i gr. 3

Røntgen og Skanning
SKS

Dec. 2008

40 af 60

67 %

Under tilstrækkelig

2012
ikke afviklet

1 tema ikke
scoret
2 svar i gr. 4

MAve-barn-centret
Operation og
Intensiv Syd NBG

Aug. 2015

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2019

3 svar i gr. 4

Operation og Intensiv
Syd THG

Aug. 2015

58 af 64

91 %

Særdeles god

2019

10 svar i gr. 4

Børn og Unge

Apr. 2015

56 af 64

88 %

Særdels god

2019

8 svar i gr. 4

Kvindesygdomme og
fødsler

Sep. 2016

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2020

1 svar i gr. 4

Mave- og Tarmkirurgi
NBG

Okt. 2013

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

Maj 2017

2 svar i gr. 4

Mave- og Tarmkirurgi
THG

Jan. 2012

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

Maj 2017

1 svar i gr. 4

Nyresygdomme

Okt. 2012

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2016
ikke afviklet

4 svar i gr. 4

Plastik- og
Brystkirurgi

Jan. 2016

42 af 64

66 %

Under tilstrækkelig

Genbesøg
marts 2017

2 svar i gr. 4

Urinvejskirurgi

Okt. 2014

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

Genbesøg
2017

1 svar i gr. 4
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Ældresygdomme
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Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikatorniveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

hoved-hjerte-centret
Jun. 2014 (YK)

55 af 64

89 %

Tilstrækkelig

2018

3 svar i gr. 4

Jun. 2014 (T)

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

2018

1 svar i gr. 4

Jun. 2014 (Int)

48 af 64

75 %

Under tilstrækkelig

2018

3 svar i gr. 4

Hjertesygdomme

Aug. 2015

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2019

4 svar i gr. 4

Operation og Intensiv
Øst

Karkirurgi

Maj 2015

51 af 64

80 %

Tilstrækkelig

2019

4 svar i gr. 4

Hjerte- og
Lungekirurgi

Jan. 2016

48 af 60*

75 %

Tilstrækkelig

2020

16 svar i gr. 3

Neurologi

Marts 2012

49 af 64

77 %

Under tilstrækkelig

Neurofysiologi

Nov. 2015

60 af 64

94 %

Neurorøntgen

Nov. 2015

59 af 64

Nuklearmedicin og
PET

Jun. 2016

Hjerne- og
Rygkirurgi

2016
ikke afviklet

5 svar i gr. 4

Særdeles god

2019

12 svar i gr. 4

92 %

Særdeles god

2019

11 svar i gr. 4

63 af 64

98 %

Særdeles god

2020

15 svar i gr. 4

Jan. 2016

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2020

3 svar i gr. 4

Tand-, mund- og
kæbekirurgi

Okt. 2014

55 af 64

86 %

Særdeles god

2018

7 svar i gr. 4

Øjensygdomme

Aug. 2016

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2020

5 svar i gr 4

Øre-, næse- og halskirurgi

Maj 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

Marts 2017

7 svar i gr. 4

80

Afdeling

Seneste
besøg

Arbejdsmedicin

Okt. 2014

54 af 64

84 %

Tilstrækkelig

2018

7 svar i gr 4

Hud- og
Kønssygdomme

Okt. 2012

55 af 64

86 %

Særdeles god

Jan. 2017

7 svar i gr. 4

Blodsygdomme

Sep. 2016

56 af 64

88 %

Særdeles god

2020

8 svar. gr. 4

Samlet score

score %/
max

Indikatorniveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Kræft-Inflammations centret

Dec. 2012

54 af 64

84 %

Særdeles god

2016

6 svar i gr. 4

Nov. 2013

55 af 64

86%

Særdeles god

April 2017

7 svar i gr. 4

Genetik

Juni 2014

49 af 64

76 %

Tilstrækkelig

2018

2 svar i gr. 4
13 svar i gr. 3

Blodbank og
Immunologi

Juni 2015

60 af 64

94 %

Særdeles god

2019

12 svar i gr. 4

Mikrobiologi

Nov. 2013

63 af 64

98%

Særdeles god

2017

15 svar i
gruppe 4

Lungesygdomme

Jan. 2015

56 af 64

88 %

Særdeles god

2019

8 svar i gr. 4

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

Nov. 2015

55 af 64

86 %

Særdeles god

2019

7 svar i gr. 4

Kræftafdelingen

Sep. 2016

56 af 64

89 %

Særdeles god

2020

8 svar i gr. 4

Patologi

Feb. 2010

54 af 64

84 %

Tilstrækkelig

Led- og Bindevævssygdomme

2013

58 af 64

90,6 %

Særdeles god

AUH Samlet vurdering

I alt i 2016

9 afholdte
besøg

52 af 64
(42-63)

82 %
(65-98%)

1 under tilstrækkelig
4 tilstrækkelig
4 særdeles god

7 svar i gr 4
2017

10 svar i gr. 4
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Infektionsmedicin
Blodprøver og
Biokemi

81

Bilag 6a - Spørgeskema i Evaluer.dk
Gruppering af spørgsmål - ad modum AUH
1. Introduktion
1. Uddannelsesstedet og jeg afstemte forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen
2. Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg skulle varetage

2. Uddannelsesvejledning
3. Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan
4. Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet opfyldt.
5. De planlagte kompetencevurderinger er blevet gennemført.
6. Kompetencevurderinger er blevet efterfulgt af feedback
7. Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov.

3. Daglig vejledning
8. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at samarbejde med sundhedsprofessionelle.
9. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at agere professionelt
10. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at kommunikere.
11. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som leder/administrator og organisator
12. Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige kliniske arbejde.

4. Arbejdstilrettelæggelse
13. De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet.
14. De daglige vejledere har været til at få fat på, når jeg havde behov for det.
15. Arbejdstilrettelæggelsen har tilgodeset, at jeg også har varetaget opgaver, der er relevante for, at jeg kunne opnå kompetencer som angivet i uddannelsesprogrammet.
16. I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der er progression i min kompetenceudvikling.
17. I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler blevet prioriteret.

5. Konference/undervisning
18. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som underviser
19. Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud.
20. Jeg har haft udbytte af uddannelsesstedets konferencer.

6. Arbejdsklima
21. Jeg har oplevet, at der er en gensidigt respektfuld omgangstone på uddannelsesstedet.
22. Jeg har været tryg ved at stille spørgsmål til kollegaer.
23. Jeg har kunnet diskutere svære problemstillinger med mine kollegaer.
24. Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet som del af et arbejdsfællesskab.

7. Uddannelsesindsats
25. Samlet set har uddannelsesstedets indsats været tilfredsstillende.

8. Uddannelsesudbytte
26. Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har været tilfredsstillende.

Evaluer.dk
Evalueringen består af i alt 26 spørgsmål, der er grupperet i områderne introduktion, uddannelsesvejledning, daglig vejledning, arbejdstilrettelæggelse, konferencer/undervisning arbejdsklima og øvrige. I den nationale præsentation af data kan et spørgsmål indgå i
flere af kategorierne. De 4 spørgsmål er markeret med blå farve.
LVU har valgt en præsentation af data, hvor data fra et spørgsmål kun kan indgå en gang. Derudover præsenteres data vedrørende
afdelingens uddannelsesindsats (spm 25) og det samlede uddannelses udbytte (spm 26) som sammenlignes med 2015 data.
Siden 1. Januar 2016 er der i evaluer.dk anvendt en 6-trins skala med samme ankre til alle spørgsmålene: 1= i meget ringe grad; 2=
i ringe grad; 3= i mindre grad; 4= i nogen grad; 5= i høj grad; 6= i meget høj grad. Det er ved alle spørgsmål muligt at svare “ikke relevant”.
Omregningsfaktoren		
				
Score
				
Score
82
				
Score
				
Score

2015
6
7
8
9

2016
4
4,67
5,33
6

indikatorniveua
< 4,7 (under tilstrækkelig) = hvid
≥ 4,7 (tilstrækkelig) = gul
≥ 5,3 (særdeles god) = grøn

23

5

38

10

11

13

8

10

10

128

Farmakologi

Diabetes og
Hormonsygdomme

Ældresygdomme

Operation og
Intensiv Nord

Ortopædkirurgi

Røntgen og
Skanning NBG

Røntgen og
Skanning Skejby

Røntgen og
Skanning, THG

Samlet Akutcentret

92%

100%

100%

100%

93%

100%

83%

93%

71%

92%

2016

2016

Fælles Akutafdeling

Svar %

Antal
svar

5,1

4,1

5,2

5,2

5,0

5,2

5,3

5,1

4,9

5,3

2016

.G01

5,0

4,3

5,2

5,3

4,8

5,1

5,5

5,0

5,3

5,1

2016

.G02

Uddannelsesvejledning

5,0

4,2

4,9

5,3

4,9

5,1

5,3

4,9

4,9

5,2

2016

.G03

Daglig
vejledning

4,9

4,0

5,1

5,2

4,4

5,1

5,0

5,2

5,2

4,9

AKUTCENTRET

2016

.G04

Arbejdstilrettelæggelse

5,1

4,5

5,1

5,5

4,4

5,0

5,3

5,3

5,5

5,2

2016

.G05

Konference /
undervisning

5,5

4,6

5,0

5,4

5,1

5,7

5,6

5,8

5,8

5,7

2016

.G06

Arbejdsklima

5,1

5,2

4,9

5,7

5,0

5,5

5,6

3,8

5,0

5,4

2015

5,3

4,1

4,9

5,4

4,9

5,5

5,4

5,6

5,4

5,7

2016

.S25

Samlet set
har uddannelsesstedets
indsats
været
tilfredsstillende

5,3

5,6

5,1

5,6

5,0

5,6

5,4

4,6

5,1

6,0

2015

spm 24

Udbytte

5,4

4,1

5,3

5,5

5,0

5,5

5,6

5,6

5,4

5,5

2016

.S26

Mit samlede uddannelsesmæssige
udbytte
har været
tilfredsstillende

T

UT

T

T

T

UT

T

SG

UT

2015

T

UT

T

SG

UT

T

SG

T

SG

T

2016

Indikator

UT = Under tilstrækkelig • T = tilstrækkelig • SG = Særdeles god

spm 23

Indsats
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Introduktion

OBS!
- Kun 2016 data -

Bilag 6b - Evaluer.dk. Yngre lægers evaluering af udbytte af
afdelingens uddannelsesindsats for 2015 og 2016

83

84

15

2

8

10

14

8

4

10

1

15

9

96

Karkirurgi

Neurofysiologi

Hjerne- og Rygkirurgi

Neurologi

Neurorøntgen

Nuklearmedicin
og PET

Operation og
Intensiv Øst

Hjerte- og
Lungekirurgi

Øjensygdomme

Øre-, Næse- og
Halskirurgi

Samlet
Hoved-HjerteCentret

97%

100%

100%

100%

83%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016

2016

Hjertesygdomme

Svar %

Antal
svar

5,4

5,4

5,5

5,6

6,0

5,6

5,1

4,9

5,6

5,7

2016

.G01

Introduktion

5,3

5,4

5,3

5,3

6,0

5,3

4,9

5,1

5,4

5,4

2016

.G02

Uddannelsesvejledning

5,2

5,4

5,3

5,2

6,0

5,1

4,7

5,1

5,0

5,4

2016

.G03

Daglig
vejledning

2016

.G05

Konference /
undervisning

5,0

4,5

5,1

5,6

5,9

5,2

4,5

4,2

5,6

5,5

5,3

5,3

5,5

5,3

6,0

4,9

5,1

4,7

5,4

5,7

HOVED-HJERTE-CENTRET

2016

.G04

Arbejdstilrettelæggelse

OBS!
- Kun 2016 data -

5,6

5,4

5,7

5,8

6,0

5,9

5,1

5,4

5,8

5,8

2016

.G06

Arbejdsklima

5,2

4,7

4,3

6,0

5,2

5,2

6,0

5,3

5,4

5,1

2015

spm 23

Indsats

5,3

5,0

4,7

6,0

5,0

5,2

5,9

5,5

5,5

5,2

2015

spm 24

Udbytte

5,6

5,7

5,5

5,8

5,8

5,5

5,4

5,0

5,9

5,9

2016

.S26

Mit samlede uddannelsesmæssige
udbytte
har været
tilfredsstillende

T

UT

UT

UT

SG

T

T

UT

T

UT

2015

T

T

SG

SG

SG

SG

T

UT

SG

SG

2016

Indikator

UT = Under tilstrækkelig • T = tilstrækkelig • SG = Særdeles god

5,6

5,7

5,5

5,7

6,0

5,5

5,4

5,0

5,9

5,9

2016

.S25

Samlet set
har uddannelsesstedets
indsats
været
tilfredsstillende

13

7

3

3

8

23

20

10

6

9

6

Infektionssygdomme

Blodprøver og
Biokemi

Genetik

Blodbank og
Immunologi

Mikrobiologi

Kræftafdelingen

Lungesygdomme

Lever-, Mave og
Tarmsygdomme

Blodsygdomme

Led- og
Bindevævssygdomme

Patologi

121

11

Hud- og
Kønssygdomme

Samlet Kræft- og
Inflammationscentret

2

88%

86%

90%

100%

83%

100%

74%*

89%

100%

75%

100%

93%

100%

80%

2016

2016

Arbejdsmedicin

Svar %

Antal
svar

5,2

5,2

5,3

5,1

5,3

4,7

4,8

5,7

5,8

5,7

5,6

5,4

5,1

2016

.G01

Introduktion

5,1

5,0

5,6

4,8

5,3

4,8

4,9

5,4

5,5

5,5

5,3

5,3

4,9

2016

.G02

Uddannelsesvejledning

2016

.G04

Arbejdstilrettelæggelse

2016

.G05

Konference /
undervisning

2016

.G06

Arbejdsklima

5,1

5,2

5,4

4,5

5,2

4,7

5,0

5,4

4,9

4,9

5,2

5,2

5,0

5,0

5,2

5,0

4,2

5,0

5,1

4,6

5,6

5,7

4,6

5,3

5,3

5,0

5,3

4,7

5,7

4,6

5,6

5,2

4,7

6,0

5,6

5,2

5,6

5,3

5,6

5,6

5,3

5,7

5,4

5,7

5,6

5,4

6,0

5,6

5,3

5,6

5,8

5,7

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

2016

.G03

Daglig
vejledning

OBS!
- Kun 2016 data -

5,4

5,6

5,7

5,2

5,1

5,4

5,5

6,0

5,4

5,8

5,1

5,8

2015

spm 23

Indsats
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5,5

5,5

5,8

5,4

5,5

5,4

5,7

6,0

5,4

5,5

5,0

5,8

2015

spm 24

Udbytte

5,5

5,3

5,6

5,0

5,5

5,5

5,3

5,9

5,7

5,3

5,4

5,8

5,6

2016

.S26

Mit samlede uddannelsesmæssige
udbytte
har været
tilfredsstillende

T

SG

SG

T

T

T

UT

SG

T

T

T

SG

2015

T

T

SG

UT

SG

T

UT*

SG

SG

T

SG

SG

T

2016

Indikator

UT = Under tilstrækkelig • T = tilstrækkelig • SG = Særdeles god

5,5

5,2

5,6

4,8

5,4

5,5

5,4

5,9

5,7

5,0

5,7

5,8

5,7

2016

.S25

Samlet set
har uddannelsesstedets
indsats
været
tilfredsstillende

86

29

27

8

22

7

14

7

13

127

475

Kvindesygdomme og
Fødsler

Mave- og Tarmkirurgi, NBG

Mave- og Tarmkirurgi, THG

Nyresygdomme

Operation og Intensiv Syd

Plastik- og
Brystkirurgi

Urinvejskirurgi

Samlet Mave-BarnCentret

SAMLET AUH

93%

96%

100%

100%

100%

100%

92%

100%

96%

94%

2016

2016

Børn og unge

Svar %

Antal
svar

5,1

4,9

4,9

4,1

5,2

5,6

4,5

4,8

4,8

5,2

2016

.G01

Introduktion

5,1

5,0

5,1

4,8

5,0

5,3

4,9

5,2

4,8

5,2

2016

.G02

Uddannelsesvejledning

5,0

4,8

5,3

4,3

5,1

5,5

4,5

4,9

4,7

4,8

2016

.G03

Daglig
vejledning

2016

.G05

Konference /
undervisning

4,9

4,7

4,7

4,3

5,1

5,5

4,2

5,0

4,5

4,8

5,1

4,8

5,2

4,8

4,6

5,6

4,7

4,9

4,6

5,0

MAVE-BARN-CXENTRET

2016

.G04

Arbejdstilrettelæggelse

OBS!
- Kun 2016 data -

5,5

5,5

5,4

5,4

5,6

6,0

5,5

5,7

5,2

5,5

2016

.G06

Arbejdsklima

5,1

4,8

4,8

4,5

5,6

4,0

4,0

4,9

5,2

5,1

2015

5,4

5,2

5,3

4,7

5,4

6,0

4,8

5,1

4,8

5,4

2016

.S25

5,2

5,0

5,2

4,2

5,6

4,5

4,4

4,9

5,5

4,9

2015

spm 24

Udbytte

5,4

5,2

5,4

4,8

5,5

6,0

4,9

5,1

4,7

5,5

2016

.S26

Mit samlede uddannelsesmæssige
udbytte
har været
tilfredsstillende

T

T

UT

UT

T

T

UT

UT

T

T

2015

T

T

T

UT

T

SG

UT

T

T

T

2016

Indikator

UT = Under tilstrækkelig • T = tilstrækkelig • SG = Særdeles god

spm 23

Indsats

Samlet set
har uddannelsesstedets
indsats
været
tilfredsstillende

13

13

10

2

1

15

9

Urinvejskirurgi

Ortopædkirurgi

Hjerne.- og Rygkirurgi

Karkirurgi

Hjerte- og Lungekirurgi

Øjensygdomme

Øre-, næse- og halskirurgi

* gennemsnit spm 15 og 16

162

7

Plastik- og Brystkirurgi

I alt

8

22

27

Kvindesygdomme og
fødsler

Mave- og Tarmkirurgi NBG

14

Operation og Intensiv Syd

Mave- og Tarmkirurgi THG

11

10

Operation og Intensiv Øst

97%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

100%

100%

92%

100%

96%

100%

83%

100%

2016

2016

Operation og Intensiv Nord

Svar
%

4,8

4,6

4,7

4,9

5,5

5,5

4,8

4,7

4,0

4,0

4,3

5,3

4,7

5,0

4,7

2015

2015

Hensyn til
udd. i AT
(spm 14)

5,0

5,2

5,4

5,5

4,9

5,3

4,3

4,6

5,4

5,3

5,2

5,6

5,2

4,3

4,0

3,9

3,6

4,4

4,9

4,7

4,4

3,6

3,6

3,7

4,5

4,7

5,3

4,7

KIRURGISKE SPECIALER

2016

Fået supervision
svarende til
behov
(spm 12)

4,6

4,3

5,1

3,8

4,4

4,7

4,3

4,0

4,7

4,3

5,2

5,6

2016

5,0

4,8

5,3

4,6

5,7

5,5

5,1

5,0

4,3

4,9

4,2

4,9

5,3

5,1

5,3

2015

Udd værdi
af dagarbejde
(spm 17)

4,7

4,4

5,2

4,9

4,2

4,9

4,0

4,4

5,1

4,6

5,1

5,4

5,2

2016

De daglige
læringsmuligheder
udnyttes
(spm 13)

Årsrapport 2016 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

Antal
svar

Graden af
supervision
(spm 9)

AT tilgodeset relevante opgaver og
progression
i kompetence
spm 15/16*

4,9

4,8

4,9

4,7

5,5

5,2

5,0

5,1

4,1

4,5

4,4

4,9

4,9

5,1

4,9

2015

Dit samlede
udd. udbytte
(spm 24)

5,2

5,7

5,5

5,0

5,0

5,4

4,8

4,9

5,1

4,7

5,5

5,8

5,5

2016

Dit samlede
udd udbytte

Bilag 6c: Evaluer.dk - yngre lægers evaluering af arbejdstilrettelæggelse

87

88

29

11

14

38

10

6

15

13

20

9

10

7

23

228

Børn og Unge

Hud- og
Kønssygdomme

Neurologi

Diabetes og Hormonsygdomme

Ældresygdomme

Blodsygdomme

Hjertesygdomme

Infektionsmedicin

Lungesygdomme

Led- og Bindevævssygdomme

Lever-, mave- og tarmsygdomme

Nyresygdomme

Kræftafdelingen

I alt

* gennemsnit spm 15 og 16

23

92%

74%

88%

83%

90%

100%

93%

100%

100%

83%

93%

100%

100%

94%

92%

2016

2016

Fælles Akutafdeling

Svar
%

Antal
svar

4,8

4,4

5,1

4,4

5,6

4,6

5,5

5,2

4,7

3,5

4,9

4,5

5,3

5,0

4,4

2015

Graden af
supervision
(spm 9)

2015

Hensyn til
udd. i AT
(spm 14)

5,3

4,8

5,1

5,6

5,7

5,1

5,7

5,7

4,7

5,0

5,3

4,8

5,6

5,4

5,3

4,6

4,3

5,1

4,3

5,1

5,1

5,3

4,4

4,5

3,7

5,2

3,7

4,9

4,5

4,4

4,9

4,6

5,5

4,8

4,9

5,1

5,3

5,4

4,1

5,1

5,2

4,5

5,0

4,8

4,8

2016

AT tilgodeset relevante opgaver og
progression
i kompetence
spm 15/16*

MEDICINSKE SPECIALER

2016

Fået supervision
svarende til
behov
(spm 12)

5,3

5,3

5,1

5,2

5,7

5,5

5,7

5,1

5,1

4,9

5,6

5,1

5,8

5,4

4,9

2015

Udd værdi
af dagarbejde
(spm 17)

5,1

4,5

5,4

5,3

5,3

5,2

5,2

5,5

4,5

5,1

5,2

4,7

5,1

5,0

5,0

2016

De daglige
læringsmuligheder
udnyttes
(spm 13)

5,3

5,3

5,6

5,5

5,5

5,4

5,4

5,4

5,0

4,5

5,5

5,0

5,7

5,4

5,1

2015

Dit samlede
udd. udbytte
(spm 24)

5,6

5,3

6,0

5,5

5,6

5,5

5,8

5,9

5,0

5,6

5,6

5,4

5,6

5,5

5,5

2016

Dit samlede
udd udbytte

10
10

Røntgen og Skanning THG

Røntgen og Skanning
Skejby

* Gennemsnit sp. 15 og 16

82

8

Røntgen og Skanning NBG

I alt
AT = Arbejdstilrettelæggelse

6

Patologi

100%

8

Neurofysiologi
8

8

Mikrobiologi

4

3

Genetik

Neuorøntgen

3

Blodbank og
Immunologi

Nuklearmedicin og PET

100%

7

Blodprøver og Biokemi

92%

100%

100%

100%

86%

100%

89%

75%

100%

100%

71%

5

Farmakologi

100%

2

2016

2016

Arbejdsmedicin

Svar
%

Antal
svar

5,6

5,2

5,5

5,6

5,9

5,9

5,9

5,6

5,5

5,5

5,2

5,8

2015

Graden af
supervision
(spm 9)

2015

Hensyn til
udd. i AT
(spm 14)

5,5

5,1

4,9

5,6

5,3

6,0

5,5

5,6

5,9

5,3

5,0

5,4

5,3

4,7

4,7

5,6

5,3

5,8

5,5

6,0

5,2

4,8

5,2

5,6

5,2

3,7

5,1

5,2

5,1

5,9

5,2

5,6

5,3

4,3

5,7

5,3

5,3

2016

AT tilgodeset relevante opgaver og
progression
i kompetence
spm 15/16*

TVÆRGÅENDE SPECIALER

5,2

2016

Fået supervision
svarende til
behov
(spm 12)

5,6

5,4

5,2

5,5

5,8

5,9

5,9

5,6

5,7

5,4

5,5

5,6

2015

Udd værdi
af dagarbejde
(spm 17)
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5,1

3,8

5,1

5,1

5,0

5,8

5,3

5,5

5,8

4,0

5,3

4,9

5,0

2016

De daglige
læringsmuligheder
udnyttes
(spm 13)

5,6

5,6

5,1

5,6

5,7

5,8

6,0

5,9

5,7

5,5

5,3

5,3

2015

Dit samlede
udd. udbytte
(spm 24)

5,5

4,1

5,3

5,5

5,3

5,8

5,5

5,9

5,9

5,3

5,7

5,4

5,4

2016

Dit samlede
udd udbytte

Bilag 7: Samlet vurdering af afdelingerne - kvantitative indikatorer
SG = Særdeles godt (grøn) T = tilstrækkeligt (gul) - Under = under tilstrækkeligt (uden farve)

Indikator

1

2

3+4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Kompetencevurdering

Inspektor
rapporter

T

SG

SG

T

AKUTCENTRET
Operation og
Intensiv Nord
Fælles Akutafdeling

SG

SG

SG

T

SG

SG

T

SG

UT

Ældresygdomme

SG

SG

SG

SG

T

SG

SG

Farmakologi

UT*

SG

SG

SG

T

UT

SG

T

SG

SG

T

UT

T

T

Ortopædkirurgi

UT

SG

SG

T

UT

T

T

Røntgen og
Skanning Skejby

T

SG

SG

T

T

T

UT

Røntgen og
Skanning THG

T

UT

SG

UT

UT

SG

Røntgen og
Skanning NBG

T

T

SG

UT

SG

T

SG

Diabetes og
Hormonsygdomme

MAVE-BARN-CENTRET
Operation og
Intensiv Syd

SG

SG

SG

T

SG

UT

SG

Børn og Unge

T

SG

SG

T

UT

UT

SG

Kvindesygdomme
og fødsler

T

SG

SG

T

SG

T

T

Mave- og
Tarmkirurgi NBG

UT

UT

SG

T

SG

UT

UT

Mave- og
Tarmkirurgi THG

UT*

SG

SG

UT

T

UT

T

Nyresygdomme

UT

SG

SG

SG

SG

T

T

Plastik- og
Brystkirurgi

UT*

UT

SG

UT

T

T

UT

T

SG

SG

T

UT

UT

UT

Urinvejskirurgi

90

Indikator

1

2

SG3+4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Kompetencevurdering

Inspektor
rapporter

HOVED-HJERTE-CENTRET
T
Operation og Intensiv
Øst

UT

T

SG

SG

SG

SG

UT
UT

UT*

SG

SG

UT

UT

T

UT

SG

SG

SG

UT

UT

T

Hjerte- og Lungekirurgi

UT

SG

SG

UT

UT

T

Neurofysiologi

UT

UT

SG

SG

SG

SG

Hjerne- og Rygkirurgi

UT*

SG

SG

UT

SG

UT

T

Neurologi

UT

SG

SG

T

SG

UT

UT

Neurorøntgen

UT*

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Nuklearmedicin og PET

SG

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Øre-, næse- og
halskirurgi

UT

SG

SG

T

SG

UT

T

Øjensygdomme

T

SG

SG

SG

SG

UT

T

Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi

SG

SG

SG

SG

SG****

SG

KRÆFT-INFLAMMATIONS CENTRET
Arbejdsmedicin

UT

UT

SG

Hud- og Kønssygdomme

SG

SG

SG

T

UT

UT

SG

T

SG

SG

SG

UT

UT

SG

Blodprøver og Biokemi

UT

SG

SG

SG

UT**

UT

SG

Genetik

SG

SG

SG

T

UT

UT

T

Blodbank og
Immunologi

U*

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Mikrobiologi

SG

SG

SG

SG

SG

T

SG

Lungesygdomme

UT*

SG

SG

T

T

UT

SG

Blodsygdomme

UT

SG

SG

UT

UT

T

SG

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

UT

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Kræftafdelingen

UT*

SG

SG

UT***

T

UT

SG

Patologi

UT*

SG

SG

T

UT**

UT

T

Led- og
Bindevævssygdomme

SG

SG

SG

SG

UT

SG

SG

Infektionsmedicin

UT**

T
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Hjertesygdomme
Karkirurgi

* <50% af speciallæger har vejlederkursus
** Ikke gennemført 360° feedback i 2016
*** Graderet 1 trin ned
**** Ingen data fra evaluer.dk
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Bilag 8: Samlet vurdering af AUH - kvantitative indikatorer

AUH samlet vurdering

Status

Kommentarer

Indikator 1
Andel af afdelinger hvor speciallægerne har gennemført i
vejlederkursus*

Under tilstrækkelig

SG = ≥ 95 % (9 afdelinger)
T = ≥90 % (8 afdelinger)
Under tilstrækkelig < 90 % (23 afdelinger)
* Deltagelse i basalt vejlederkursus efter 1. januar 2004. Data er baseret på afdelingernes egen oplysninger vedr. behov for deltagelse af
speciallæger i vejlederkurser kombineret med registreret deltagelse på
vejlederkurser 2013-2015

Indikator 2
Andel af afdelinger, hvor UAO
har deltaget i eller er tilmeldt
Kursus for udd. ansvarlig
overlæge

Under tilstrækkelig

SG = alle har gennemført eller er tilmeldt kursus i 2015 (34 afdelinger)
T = 1 ud af 2 gennemført eller 2 ud af 3 (2 afdelinger)
Under tilstrækkelig = ingen har gennemført (5 afdelinger)

Indikator 3
Andel af afdelinger, hvor vejledersamtaler (intro, justerings og slut) gennemføres
inkl. udarbejdelse/ justering
af den individuel uddannelsesplan

Særdeles god

Indikator 4
Andel af afdelinger, hvor uddannelsesplaner superviseres og kontrasigneres af UAO

Særdeles god

Indikator 5
Evaluer.dk

Indikator 6
Andel af afdelinger hvor
3600’s feedback samtaler
gennemføres som planlagt
Indikator 7
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderings
metoder

Indikator 8
Andel af Inspektor rapporter
med tilfredsstillende score
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Er indført systematisk på alle afdelinger

Tilstrækkelig

SG = Score i 6 af 8 grupper ≥ 5,3 og resten ≥4,7 (16 afdelinger)
T = Score i 6 af 8 grupper ≥ 4,7 (15 afdelinger)
Under tilstrækkelig= resten (7 afdelinger)
Indikator niveauet graderes 1 trin ned, hvis der mangler >2 evalueringer
(markeret med *)

Under tilstrækkelig

SG ≥ 90 % (17 afdelinger)
T ≥ 80 % (7 afdelinger)
Under tilstrækkelig< 80 % (15 afdelinger heraf 2 <50 % (markeret med *)
og 3 afdeling har ikke gennemført 360’s feedback (markeret med **)

Under tilstrækkelig

SG ≥ 98 % af metoder anvendes i høj/meget høj grad og score i evaluer.
dk spm 5 ≥ 5,3 (antal afdelinger…
T ≥ 80% metoder anvendes i høj/meget høj grad og score i evaluer.dk
spm 5 ≥ 4,7 (antal afdelinger SG 6, T er 7 og under er 26)
Under tilstrækkelig øvrige (antal afdelinger)

Tilstrækkelig

SG = ingen score 1 og 2, og minimum 6 score på 4 (20 afdelinger)
T= ingen score 1, max 2 score 2, resten score 3 og 4 (15 afdelinger)
Under tilstrækkelig = 7
1 har afdeling har aldrig haft besøg

Noter
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Noter
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Noter
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