Lægelig Videreuddannelse
Aarhus Universitetshospital

		 Årsrapport 2013
Aarhus Universitetshospital
HR-Lægelig Videreuddannelse

2

Årsrapport
Lægelig Videreuddannelse
Aarhus Universitetshospital
2013

3

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
LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd
PKL = Postgraduat Klinisk Lektor
RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering
UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge
UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge
UKYL = Uddannelseskoordinerende Yngre Læge
VUS = Videreuddannelsessekretariat
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Indledning

Forord
Formålet med denne årsrapport er at præsentere en status over det arbejde, der foregår indenfor området lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital (AUH).
På trods af de mange udefrakommende udfordringer gøres der fortsat på de enkelte afdelinger et stort
arbejde for den lægelige videreuddannelse. Det betyder, at vi igen i år kan præsentere en særdeles positiv rapport om kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på AUH. Det kan og skal vi være stolte af. Det
sker ikke 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. Det er derfor glædeligt, at vi i denne rapport kan præsentere resultatet af dette store arbejde.
I rapporten præsenteres kvalitetsdata som dokumentation og anerkendelse af det store arbejde, der
foregår med lægelig videreuddannelse på alle planer. I rapporten identificeres endvidere de områder,
hvor der er behov for optimering enten på afdelings- og/eller hospitalsniveau. Samtidig præsenteres
de planer, som er lagt gennem fælles dialog på hospitalet for yderligere udvikling indenfor den lægelige
videreuddannelse på AUH. Det er et ønske, at arbejdet med den lægelige videreuddannelse på AUH kendetegnes ved dygtighed, dialog og dristighed.
I rapporten præsenteres
~~ Organiseringen af lægelig videreuddannelse på AUH (del 1)
~~ Året der gik (del 2)
~~ Status i den lægelige videreuddannelse (del 3)
~~ Perspektivering (del 4).

Rapporten er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger, Bente Malling og Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse, i samarbejde med sekretær for Lægelig Videreuddannelse Alexandra Marcinkowska, der har stået for det
grafiske og redigeringsmæssige arbejde, samt Tanja Arnholtz Jensen (cand. it.), som har foretaget databearbejdningen.
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Indledning

1. Indledning
I lighed med resten af hospitalet sker der en løben-

sig, betyder det, at alle specialer skal revidere/ny-

de udvikling i den lægelige videreuddannelse på

tænke uddannelsesplanlægningen så yngre læger

Aarhus Universitetshospital (AUH). Den lægelige

fortsat sikres adgang til at følge patienternes syg-

videreuddannelse er forankret i en selvstændig en-

domsforløb udover de timer, de ser patienterne på

hed i HR-afdelingen med organisatorisk reference

hospitalet. Specielt udfordres muligheden for at

til HR-chefen og med direkte faglig reference til

opleve kontinuitet indenfor de akutte funktioner.

den lægefaglige direktør. I 2013 sagde vi farvel

Den planlagte udvidelse af Fælles Akut Afdeling i

til uddannelseskoordinerende overlæge Lene

2014 har betydet en diskussion af vagtberedska-

Mortensen, som efter en meget stor indsats for

bernes sammensætning på AUH, ikke mindst for

den lægelige videreuddannelse på AUH valgte at

at AUH kan leve op Region Midtjyllands krav om

fortsætte sin karriere som ledende overlæge. Det

tilstedeværelse af speciallæge døgnet rundt. En

er glædeligt, at vi har kunnet rekruttere en ny og

diskussion som naturligvis også omfatter gruppen

særdeles kompetent uddannelseskoordinerende

af yngre læger.

overlæge. Med ansættelse af overlæge Gitte Eriksen er vi sikret en fortsat positiv udvikling indenfor

For den lægelige videreuddannelse har udmønt-

lægelig videreuddannelse på AUH.

ningen af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan (2013-2017) for uddannelse af speciallæger

Arbejdet i HR-Lægelige Videreuddannelse har i

og Region Midtjyllands omfordeling af klinisk ba-

2013 været præget af forberedelserne til udflyt-

sisuddannelse (KBU) og medicinske introduktions-

ningen og dermed AUH under fælles tag. Ændrin-

stillinger fyldt meget i 2013. Vi skal som hospital

gerne i AUHs organisation og omlægningen til en

afgive en del yngre læge stillinger på baggrund af

større grad af ambulant virksomhed vil få impli-

denne omlægning, men samtidig skal der ske en

kationer for alle sundhedsuddannelser, herunder

opnormering af antallet af hoveduddannelsesstil-

uddannelsen af de kommende speciallæger. Om-

linger i flere specialer. Nettoændringen er derfor

lægningen til mere ambulant virksomhed/aktivitet

ikke stor, men da det ikke er de samme afdelinger,

udfordrer den måde vi traditionelt bemander vores

der skal afgive og modtage yngre læger får beslut-

ambulatorier og dagkirurgiske enheder på – og

ningen om en ændret fordeling af uddannelsesstil-

udfordrer samtidig de yngre lægers tilknytning til

linger for nogle afdelinger særdeles stor betydning

sengeafdelingerne. Når patientforløbene ændrer

for den daglige drift, herunder vagtberedskabet.
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Lægelig Videreuddannelse
organisation og opbygning
Lægelig Videreuddannelse på AUH ledes af to

hovedvejledere, For at sikre det internationale

uddannelseskoordinerende overlæger med faglig

niveau anvendes nogle af midlerne til at 5 ud-

reference til den lægefaglig direktør. I et tæt

dannelsesansvarlige overlæger / uddannelses-

samarbejde med de enkelte afdelinger og centre

koordinerende yngre lægers kan deltage i den

sikrer de uddannelseskoordinerende overlæger

europæiske kongres i medicinsk uddannelse, som

udvikling, koordinering og rådgivning i forhold til

arrangeres af Association of Medical Education in

den lægelige videreuddannelse på hospitalet. De

Europe (AMEE).

enkelte afdelinger er fordelt mellem de to uddannelseskoordinerende overlæger, hvilket sikrer, at

Lægelige Videreuddannelsesråd

den enkelte afdeling har en primær kontaktperson

Det Lægelige Videreuddannelsesråd på AUH, der

vedrørende forhold i varetagelsen af den lægelige

fungerer som bindeled mellem hospitalsledelse,

videreuddannelse.

centre og afdelinger på området lægelig videre-

Krumtappen i den lægelige videreuddannelse er

uddannelse, består af de uddannelsesansvarlige

fortsat uddannelsesteamet på den enkelte afde-

overlæger og uddannelseskoordinerende yngre

ling bestående af uddannelsesansvarlig overlæge,

læger fra alle afdelinger samt de uddannelses-

uddannelseskoordinerende yngre læge og afde-

koordinerende overlæger. I juni måned afholdes

lingsledelsen.

Årsmødet (temadøgn) for alle rådets medlemmer.
Her deltager den lægefaglige direktør, som er den

Det er AUHs mission at udvikle og varetage højt

øverst ansvarlige for den lægelige videreuddannel-

specialiseret behandling, forskning og uddannelse

se på AUH, i en del af mødet. På Årsmødet gøres

på internationalt niveau. Derfor råder Lægelig

status over den lægelige videreuddannelse, og der

Videreuddannelse over midler til forsat at højne/

lægges en plan for, hvilke fælles udviklingstiltag/

optimere kvaliteten af speciallægeuddannelsen på

tema, der skal arbejdes med i det kommende år.

hospitalet gennem ”Faculty Development (se side

Det fælles tema for 2013 var kompetencevurde-

19). Midlerne anvendes til at uddanne og udvikle

ring. Samtidig var der fortsat fokus på indsatsom-

de uddannelsesansvarlige overlæger, de uddannel-

råderne for 2011 og 2012 som var uddannelsesvej-

seskoordinerende yngre læger og 360°’s feedback

ledning, uddannelsessamtaler, uddannelsesplaner

facilitatorer, samt til at forbedre speciallægernes

og karrierevejledning.

kompetencer i rollen som kliniske vejledere og
Figur 1: Lægelige Videreuddannelsesråd, AUH

Det Lægelige Videreuddannelsesråd
Aarhus Universitetshospital

Det Lægelige
Videreuddannelsesråd
Abdominalcentret
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Det Lægelige
Videreuddannelsesråd
Akutcentret

Det Lægelige
Videreuddannelsesråd
Hjertecentret

Det Lægelige
Videreuddannelsesråd
Hoved-Neuro-Centret

Det Lægelige
Videreuddannelsesråd
Kræft- og
Inflammationscentret

Indledning

Ud over det samlede lægelige videreuddannelses-

således også til gensidig inspiration og motivation

råd er der etableret centerråd i hvert centre. Cen-

mellem centrene. Samtidig har de uddannelsesko-

terrådene består af de uddannelseskoordinerende

ordinerende overlæger mulighed for overordnet at

overlæger (formand for rådet), centerchef(er),

monitorere fremdrift af arbejdet med den lægelige

centrets uddannelsesansvarlige overlæger og ud-

videreuddannelse på hospitalet.

dannelseskoordinerende yngre læger.

Den etablerede organisation er med til at sikre en

Der afholdes 3-4 møder i hvert af disse centerråd

fælles retning og mål for udviklingen af og kvalite-

om året. Mødeaktiviteten i centerrådene bidrager,

ten i den lægelige videreuddannelse på AUH.

ifølge kommissoriet for rådene1, til den strategiog engagerede medarbejdere på AUH gennem

Uddannelsesteamet på
den enkelte afdeling

Faculty Development (uddannelse og udvikling

På alle afdelinger indgår afdelingsledelsen, ud-

af vejledere og undervisere i den lægelige vide-

dannelsesansvarlig overlæge og uddannelses-

reuddannelse – se side 19). På møderne arbejdes

koordinerende yngre læge i afdelingens uddan-

med det fælles udviklingstema, men det er det

nelsesteam (figur 2). Ansvaret for den lægelige

enkelte centerråd, der beslutter, hvordan målene

videreuddannelse er placeret hos afdelingsledel-

skal udmøntes i eget center. Herudover kan rådet

sen, der delegerer ansvaret videre til den uddan-

beslutte hvilke øvrige temaer, de finder det rele-

nelsesansvarlige overlæge. Den uddannelsesan-

vant og spædende at arbejde med. På den måde

svarlige overlæge har dermed ansvaret for, at alle

skabes ejerskab og motivation til at arbejde med

uddannelsesforløb i afdelingen er tilrettelagt, så

den lægelige videreuddannelse. En anden fordel

den enkelte yngre læge kan opnå de kompetencer,

er, at det mindre forum gør det muligt at diskutere,

der er beskrevet i målbeskrivelsen og uddannel-

hvordan man kan gribe forskellige problemstillin-

sesprogrammet for det aktuelle uddannelsesfor-

ger an lokalt. Der foregår således en udveksling af

løb.

ske indsats for at uddanne og udvikle kompetente

Figur 2: Uddannelsesteamet i afdelingen

viden og erfaringer mellem afdelingerne, som er
en vigtig inspiration for de uddannelsesansvarlige

Klinisk vejleder

overlægers og uddannelseskoordinerende yngre
lægers arbejde i egen afdeling.
Hovedvejleder

Den ledelsesmæssige opbakning til arbejdet i
de lægelige videreuddannelsesråd sikres ved at
henholdsvis den lægefaglige direktør og center-

UAO

cheferne deltager i rådenes møder. Dette betyder,
at der kan tages beslutninger direkte på rådsmøderne, hvilket gør arbejdet mere effektivt.
De uddannelseskoordinerende overlæger sikrer,

UKYL

at alle centre arbejder med det fælles vedtagne
tema, og kan videregive løsningsmodeller og
gode ideer til de andre centerråd. Møderne tjener
1

Afdelingsledelse

www,lvu.auh.dk
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Den uddannelsesansvarlige overlæge har til

afdelinger er udpeget en uddannelseskoordine-

opgave at sikre , at alle, der er involveret i den læ-

rende yngre læge, som kan bistå den uddannelses-

gelige videreuddannelse har den fornødne kompe-

ansvarlige overlæge.

tence og uddannelse til at varetage de forskellige

Uddannelsesteamet er på flere afdelinger udvidet

områder (supervision & vejledning, kompetence-

til også at omfatte skemalægger, undervisnings-

vurdering, afholde vejledersamtaler og sikre kar-

ansvarlig yngre læge, specialets postgraduate

riererådgivning) (afdelingens Faculty Development

kliniske lektor (PKL) og andre centrale aktører.

se side 19).

På enkelte afdelinger samarbejdes tæt med
aktører i de øvrige sundhedsfaglige uddannelser

Langt de fleste uddannelsesansvarlige overlæger

og spiren er her lagt til et tværfagligt samarbejde

har sikret sig et tæt samarbejde med afdelings-

omkring afdelingens samlede uddannelsesopgave.

ledelsen om denne opgave, ligesom der på alle

Interne mødefora
Styregruppe 360°’s feedback

forbedre kvaliteten af den lægelige videreuddan-

Styregruppen, der består af feedback facilatorer

nelse indenfor rollen som leder/administrator/or-

(FF) og repræsentanter for yngre læger, har ud-

ganisator. Styregruppen har besluttet, at et udsnit

dannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen

af de aggregerede data fra 360°’s feedback kan

som formand.

præsenteres for afdelingerne i forbindelse med

I 2013 afholdt Styregruppen ét møde. Der er af-

statusbesøgene i 2014.

holdt 4 FF-kurser i 2013 og dermed er der aktuelt
116 uddannede FF’ere dækkende alle afdelinger på

Almen medicin gruppen

AUH. Hermed er 360°’s feedback fuldt implemente-

Der afholdes halvårlige møder mellem uddannel-

ret på AUH.

sesansvarlige overlæger på afdelinger inkl. psykia-

Et planlagt FF fyraftensmøde måtte aflyses, men

trien, der deltager i hoveduddannelse for almen

planlægges afholdt i 2014 for fortsat at kunne til-

medicin sammen med postgraduat klinisk lektor

byde den enkelte FF udvikling i rollen som facilita-

(PKL) i almen medicin og de uddannelseskoordine-

tor, og sikre erfaringsudveksling på tværs af AUH.

rende overlæger som ansvarlige for møderne. Den

I løbet af 2013 er der foretaget en revision af spør-

nye målbeskrivelse for almen medicin har været

gerammen (se projekt Revision af spørgerammen

hovedemnet på disse møder. Den største foran-

side 88) dels for at sikre, at spørgerammen fortsat

dring er, at hoveduddannelseslægerne i almen

er aktuel og dels for at sikre, at den lever op til den

medicin ikke længere skal have ansættelse på en

nye definition af de 7 lægeroller (Sundhedsstyrel-

kirurgisk afdeling, men i stedet skal have ansættel-

sens rapport ”De Syv Lægeroller”, 2013). Styre-

se i Fælles Akut Afdeling. Forløbene er nu omlagt,

gruppen har været involveret i dette arbejde.

hvilket betyder, at der i de kommende år vil være et

Ud fra den forskning, der gennemføres på AUH

øget antal yngre læger på afdeling A og afdeling Y

omkring 360°’s feedback er det vist, at aggrege-

på grund af overlap mellem yngre læger, der følger

rede data på hospitals- og afdelingsniveau kan

”gammel” og ”ny” ordning.

bruges til at monitorere og dermed om muligt
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Indledning

KBU-gruppen

det samlede antal af KBU-læger på Aarhus Univer-

Der er etableret et fast mødeforum for de uddan-

sitetshospital (fra 33 til 25 årlige forløb). Etable-

nelsesansvarlige overlæger, der er involveret i kli-

ringen af Fælles Akut Afdeling (FAA) har mulig-

nisk basisuddannelse inkl. PKL for KBU og PKL for

gjort, at KBU-læger kan ansættes i FAA i henhold

FAA, mens PKL i psykiatri og PKL i almen medicin

til anbefalingen fra Regionale Råd for Lægers

deltager ad hoc. Møderne afholdes ca. 2 gange år-

Videreuddannelse fra 2011. Planlægningen af ny

ligt og tjener til udveksling af status, information,

fordeling af KBU-læger mellem afdelingerne har

samt nye fælles tiltag. De uddannelseskoordine-

derfor været på dagsordenen ved alle møderne

rende overlæger er ansvarlige for møderne.

i 2013. De første KBU-læger forventes ansat på

Region Midtjyllands beslutning om omfordeling

Fælles Akut Afdeling fra november 2014.

af uddannelsesstillinger har betydet en nedgang i

Repræsentation i eksterne fora
Regionale mødefora og grupper

Ansøgninger om midler fremsendes af specialets
postgraduate kliniske lektorer. Uddannelseskoor-

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

dinerende overlæge Bente Malling repræsenterer

Lægefaglig direktør Claus Thomsen er AUH’s

AUH.

repræsentant i det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion

Styregruppe for forskningstræning

Nord. Diskussioner og nyt fra rådets møder

Denne gruppe medvirker til at sikre kvaliteten af

fremlægges i de lægelige videreuddannelsesråd.

den fælles teoretiske del af forskningstræningen
i den lægelige videreuddannelse. Gruppen består

Kontaktforum

af kursusledere for Aarhus Universitets forsk-

Kontaktforum for lægelig videreuddannelse er et

ningstræningskurser og sekretariatschefen for

Region Midtjylland forum, hvor alle hospitaler er

Videreuddannelsessekretariatet. Uddannelsesko-

repræsenteret. Her diskuteres uddannelsesrelate-

ordinerende overlæge Bente Malling er formand

rede forhold gældende for alle hospitaler i Region

for styregruppen.

Midtjylland. AUH er repræsenteret af fuldmægtig
lidsmanden for yngre læger samt de uddannelses-

Udvalg for godkendelse af
uddannelsesprogrammer

koordinerende overlæger.

I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat et

Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale), Fællestil-

stående udvalg under Det Regionale Råd for Læ-

Rådgivningsgruppe for færdighedsog simulationstræning,
Videreuddannelses region Nord

gers Videreuddannelse (DRRLV). Udvalgets opgave

Denne gruppe administrerer de midler, der er afsat

ordinerende overlæge Lene Mortensen er medlem

i Videreuddannelsesregion Nord til nye initiativer

af udvalget.

er, at godkende indstillede uddannelsesprogrammer på vegne af DRRLV. Tidligere uddannelsesko-

indenfor færdigheds- og simulationstræning.
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Koordinations udvalget for færdigheds- og
simulationstræning i Region Midtjylland

Følgegruppe for inspektorordningen

Aarhus Universitetshospital er repræsenteret i

sen. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæ-

dette udvalg ved overlæge Minna Skov Jensen

ge Lene Mortensen er medlem af følgegruppen.

Denne følgegruppe er nedsat af Sundhedsstyrel-

Nielsen (Fælles Akut Afdeling), sygeplejerske Annette Bøjen (Onkologisk Afdeling D) samt uddan-

Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper

nelseskoordinerende overlæge Bente Malling.

Udover de repræsentanter, som er omtalt under

Udvalget holdt et enkelt møde i foråret 2013.

forskellige faste mødefora har AUH været repræsenteret i Sundhedsstyrelsens store arbejde med

I efteråret 2013 etablerede Region Midtjylland

rapporterne ”De 7 Lægeroller ” (Bente Malling,

en arbejdsgruppe: »Arbejdsgruppe vedrørende

formand) og ”Kompetencevurderingsmetoder – en

strategi for færdigheds- og simulationstræning i

oversigt ” (Bente Malling og Gitte Eriksen).

Region Midtjylland«. Sygeplejerske Annette Bøjen
(Onkologisk Afdeling D) og uddannelseskoordi-

Figur 3: De syv lægeroller anno 2013

nerende overlæge Bente Malling repræsenterer
Aarhus Universitetshospital. Det forventes, at
arbejdsgruppen fremkommer med forslag til en
samlet strategi for færdigheds- og simulationstræning i Region Midtjylland i foråret 2014.

Nationale mødefora og grupper
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
Uddannelseskoordinerende overlæge Bente
Malling er Lægevidenskabelige Selskabers (LVS)
repræsentant i det Nationale Råd for Lægers
videreuddannelse. Diskussioner og nyt fra det
nationale råd fremlægges i de lægelige videreuddannelsesråd.
© SST

Evaluer.dk gruppen
Denne arbejdsgruppe er nedsat af det Nationale
Råd for Lægers Videreuddannelse og har til opgave at revidere spørgerammen i evaluer.dk. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæge Lene
Mortensen er Videreuddannelsesregion Nords
repræsentant i denne gruppe, som forventes at
fremkomme med ny spørgeramme medio 2014.
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Indledning

Speciale selskaberne

arbejdsgrupper omkring lægelig videreuddannelse

Det er vigtigt for et universitetshospital, at læger-

(fx revision af målbeskrivelser) i løbet af 2013. Alle

ne medvirker til at påvirke såvel faget som uddan-

afdelinger er derudover repræsenteret i de regio-

nelsen i faget. Selv om indrapporterede data ikke

nale uddannelsesudvalg og på de afdelinger hvor

er fuldstændige, (34 af de 38 uddannelsesgivende

specialets PKL er ansat på AUH er denne formand

afdelinger) viser tallene at rigtig mange er aktive

for udvalget.

i specialeselskaberne og/eller uddannelsesudval-

Det anses som meget positivt, at så mange læger

gene. Data viser at mindst 87 læger ansat på AUH

fra Aarhus Universitetshospital arbejder med den

i 2013 har siddet i bestyrelsen for specialeselska-

lægelige videreuddannelse også udenfor hospita-

bet, har været medlemmer i uddannelsesudvalget

let.

eller har været repræsenteret i andre nationale
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KBU møde

2. Året der gik
Udfordringer i den lægelige videreuddannelse på AUH

er der afdelinger/specialer, som fremover vil være

kommende forhold påvirke den lægelige videreud-

reduceret med op mod ½-delen af uddannelses-

dannelse på Aarhus Universitetshospital. Der vil

stillingerne, mens antallet af uddannelsesstillinger

ske ændringer i stillingsmassen som følge af Sund-

på andre afdelinger øges betydeligt. Denne omfor-

hedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 og

deling vil påvirke og udfordre den lægelige videre-

Region Midtjyllands beslutning om omfordeling af

uddannelse på AUH betydeligt i de kommende år.

Året der gik

I de kommende år vil en række ude- og indefra

stillinger mellem hospitalsenhederne. Den politiske beslutning om speciallæger med i front vil

Udvidelse af Fælles Akut Afdeling

grundlæggende ændre afdelingernes arbejds- og

Omstruktureringer i forbindelse med udvidelse

vagtstruktur.

af Fælles akut Afdeling (FAA) kommer fortrinsvist

Samtidig ændres AUHs indre struktur som følge

til at påvirke de afdelinger, som har stort akut

af forberedelserne til AUH under fælles tag. Der

indtag af patienter. I perioden 2014-2016 vil dette

er sket og vil forsat ske fusioner mellem afdelin-

primært påvirke afdelingerne på Nørre Brogade

ger, ligesom opgavevaretagelsen ændres i takt

og Tage Hansensgade. Flytningen af opgaver fra

med omlægning til mere ambulant/dagkirurgisk

afdelingerne til FAA vil medføre flytning af perso-

virksomhed.

naleressourcer inkl. de lægelige videreuddannel-

I 2013 har diskussionerne været præget af disse

sesstillinger.

omfattende ændringer i såvel opgavevaretagelse

Ændringen i uddannelsen i almen medicin bevirker,

som hospitalets organisation.

at hoveduddannelseslæger i dette speciale skal
have ½ års ansættelse i FAA. Herudover har Det

Stillingsstruktur

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbe-

I 2013 blev det besluttet at fordele Klinisk Basis-

falet, at KBU-læger i første halvår af uddannelsen

lægestillinger (KBU) og introduktionsstillinger i

primært skal varetage akutte opgaver og derfor

intern medicin mellem de enkelte hospitalsenhe-

vil en del af KBU-lægerne på AUH i fremtiden få

der i Region Midtjylland efter befolkningsgrund-

ansættelse i FAA.

laget i stedet for patient/behandlingsgrundlaget.
ger på AUH. Derudover betyder Sundhedsstyrel-

Arbejdstilrettelæggelse
– herunder vagtstruktur

sens Dimensioneringsplan for 2013-2017, at flere

Når opgavevaretagelsen ændres, og der stilles

specialer skal reducere antallet af uddannelses-

krav om speciallæger med i front og mere ambu-

stillinger, mens antallet af uddannelsesstillinger i

lant virksomhed, må den interne organisation og

andre specialer øges. Dette påvirker stillingsmas-

struktur ændres. Det betyder, at der i de kom-

sen på Aarhus Universitetshospital. Samlet set

mende år vil ske ændringer i den måde, vi tilrette-

sker der en mindre reduktion i antallet af lægelige

lægger det daglige arbejde på, ligesom der vil ske

uddannelsesstillinger på AUH. Problemet er, at de

ændringer i vagtstrukturen.

Dette betød en nedgang i antallet af disse stillin-

forskellige afdelinger berøres forskelligt. Således
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Disse ændringer stiller store krav til arbejdstil-

Når afdelinger fusionerer eller på anden måde om-

rettelæggelsen på den enkelte afdeling og på

struktureres, vil det oftest påvirke yngre lægers

hospitalet som helhed – specielt på afdelinger/

uddannelse, og det vil i en del tilfælde betyde, at

specialer, hvor der ikke er tradition for at have

uddannelsesforløbene skal ændres. På regionalt

speciallæger i tilstedeværelsesvagt. I hele denne

plan er det specialets postgraduate kliniske lektor

omlægning er det vigtigt at sikre, at uddannel-

(PKL) der sammen med det specialespecifikke

seslægerne kommer til at varetage de funktioner,

uddannelsesudvalg inkl. de ledende overlæger,

som er nødvendige, for at de kan opnå de mål og

som via de lægefaglige indstillinger sikrer indhold

kompetencer, der kræves for at opnå en special-

og kvalitet i uddannelsesforløbene. Alle ændrin-

læge anerkendelse.

ger i uddannelsesforløbene skal godkendes af
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Fusioner og omstruktureringer

Godkendelsesprocessen er en kompliceret og

Der er sket fusioner i 2013 og der vil fortsat ske

tidkrævende proces, hvor det er vigtigt at være

fusioner eller andre omstruktureringer mellem

på forkant. Erfaringer fra 2013 har vist, at det er

afdelinger, som vil påvirke den lægelige videreud-

yderst vigtigt, at alle aktører (jf figur 6, side 30),

dannelse (LVU).

herunder de uddannelseskoordinerende overlæ-

I 2013 har vi arbejdet med fusion af de radiologi-

ger er involveret og samarbejder, dels for at være

ske afdelinger og med ændringerne i det akutte

på forkant, og dels for at sikre, at alle formalia

beredskab. I 2014 skal der arbejdes med de foran-

overholdes.

dringer, der vil ske i hospitalets anæstesiologiske
og dagkirurgiske service.
Figur 4: Udfordringer i den lægelige videreuddannelse på AUH
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Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Der er et tæt samarbejde mellem AUH og de post-

Omfanget af uhensigtsmæssige forløb kendes

og videreuddannelsessekretariatet omkring hånd-

ikke nøjagtigt. Afdelingerne har indrapporteret 16

teringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.

graduate kliniske lektorer for pågældende speciale

forløb i 2013. Formentlig er der flere forløb, som

Fastholdelsesteamet

øget supervision/vejledning eller via kortere for-

Fastholdelsesteamet som er en del af HR på AUH

længelse af ansættelses- og uddannelsesaftale.

har til opgave at bistå afdelingsledelser i vareta-

I 2013 har de uddannelseskoordinerende over-

gelsen af medarbejdere, der har langtidsfravær på

læger været involveret i 12 uhensigtsmæssige

grund af sygdom. Dette med henblik på at fast-

uddannelsesforløb på AUH. To forløb er afsluttet

holde medarbejderen i arbejdsstyrken. På AUH

grundet manglende opnåelse af kompetencer /

er det nu fast procedure at fastholdelsesteamet

uegnethed i specialet. I de resterende tilfælde har

og den uddannelseskoordinerende overlæge

sygdom været baggrund for manglende kompe-

sammen bistår afdelingsledelsen og den uddan-

tenceopnåelse. Alle disse forløb forventes gen-

nelsesansvarlige overlæge i sygefraværssamtaler,

nemført, men på forlænget tid.

der involverer yngre læger. Derfor deltager den ud-

Udover dette har de uddannelseskoordinerende

dannelseskoordinerende overlæge i sygefraværs-

overlæger rådgivet afdelinger i flere tilfælde, hvor

samtalerne og bidrager med rådgivning omkring

der har været rejst bekymring om, hvorvidt et ud-

videreuddannelsen i hele forløbet. Samarbejdet

dannelsesforløb udviklede sig uhensigtsmæssigt,

med dette team har været en uvurderlig hjælp i

men hvor afdelingerne selv har kunnet iværksætte

sagsbehandlingen af sygefravær hos gruppen af

den indsats, som har resulteret i at forløbet er

yngre læger.

Året der gik

varetages internt på afdelingerne enten i form af

kommet på rette spor igen.

”Faculty Development” i den lægelige videreuddannelse
Der findes ikke noget godt dansk udtryk for ”Facul-

tiltag, dels ved selv at etablere relevant kompeten-

ty Development”. Begrebet omfatter uddannelse

ceudvikling for involverede parter.

og kompetenceudvikling af de personer, som arbejder med klinisk uddannelse af sundhedspersonale.

Vejlederkurser for speciallæger

I en dansk kontekst vil ”Faculty Development” i den

I 2013/2014 har HR- Lægelig Videreuddannelse

lægelige videreuddannelse (LVU) derfor omhandle

udviklet et vejlederkursus for speciallæger som led

den uddannelse og kompetenceudvikling, som ud-

i den strategiske indsats med at styrke såvel de kli-

dannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoor-

niske vejlederes, som hovedvejledernes kompeten-

dinerende yngre læger, hovedvejledere og kliniske

cer i forhold til at kunne varetage vejlederopgaven,

vejledere skal have for at varetage opgaverne i

samt øge den generelle viden om LVU. Kurserne

med LVU.

er udviklet med de uddannelseskoordinerende

På AUH arbejder vi målrettet med ”Faculty De-

overlæger som fagligt ansvarlige i et samarbejde

velopment” – dels ved at sikre at vores ”faculty”

med erfarne undervisere fra AUH og fra Center

deltager i relevante udbudte kurser og udviklings-

for Kompetenceudvikling. Behovsanalyse fra
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december 2012 viste, at ca. 20 % af hospitalets

Det vurderes, at der fremadrettet vil være behov

speciallæger ikke havde gennemgået vejlederkur-

for at uddanne 8-10 nye FF’ere om året. Dog for-

sus efter, at Speciallægereformen trådte i kraft

ventes det, at dette behov bliver mindre med tiden

januar 2004. Kurset bestod af i alt 4 dage (2+1+1)

da alle hospitaler i Videreuddannelsesregion Nord

inkl. praktiske opgaver i egen afdeling mellem dag

nu uddanner FF’ere.

2 og 3 (klinisk vejledning) samt dag 3 og 4 (komorganisationen af den lægelige videreuddannelse,

Kursus for uddannelsesansvarlige
overlæger

klinisk vejledning (BOGERD), feedback (PQRS og

Videreuddannelsesregion Nord udbyder kursus

spørgsmålstyper), kompetencevurdering, uddan-

for uddannelsesansvarlige overlæger. På AUH er

nelsesvejledning (ansvar og opgaver), karriere-

deltagelse i dette kursus indenfor det første år af

rådgivning samt håndtering af uhensigtsmæssige

ansættelsen en forudsætning for varetagelse af

uddannelsesforløb.

funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge.

Der er afviklet 9 kurser med deltagelse af i alt 148

Der har ikke været udbudt kursus i 2013.

petencevurdering). Kurset indeholdt emner som

speciallæger fra næsten alle afdelinger svarende
til 65 % af det oprindeligt estimerede behov. På

Tilbud om sproglig træning

flere afdelinger har en stor del af afdelingens

I 2012 blev indgået en aftale mellem Region

speciallæger deltaget. Aktivitetsdata (bilag 3) viser

Midtjylland og hospitalerne om at etablere et fast

imidlertid, at de afdelinger, der ikke har prioriteret

tilbud om sproglig træning for læger i videreud-

deltagelse i kurserne, fortsat mangler at uddanne

dannelse. I 2013 er aftalen yderligere konkretise-

vejledere. Det vurderes, at ca. 50-60 speciallæger

ret, og det er nu muligt, at hente alle nødvendige

mangler at deltage i et vejlederkursus for special-

informationer/blanketter mm via hjemmesiden1.

læger. Herudover vil der være 15-20 speciallæger

Alle udgifter til sprogtest og undervisning dækkes

om året, der vil have brug for ”brush-up” af viden.

af Region Midtjylland. Afdelingen skal sikre, at den
yngre læge kan deltage samt udpege en sprog-

360°’s Feedback Facilitatorkurser
og fyraftensmøder

mentor. Uddannelseskoordinerende overlæge
Gitte Eriksen er kontaktperson på dette område.

På AUH og i Videreuddannelsesregion Nord er der
en certificeret feedback facilitator (FF). Certifi-

Postgraduate kliniske
lektorer på AUH

ceringen består af en kursusdag, hvor der opnås

I alt 23 speciallæger på AUH varetager funktionen

kendskab til system og brugerflade, analyse af

som postgraduate kliniske lektorer (PKL) enten i

data samt afholdelse af feedbacksamtale med

eget speciale eller som tværgående PKL (bilag 3).

krav om, at 360°’s feedback samtaler afvikles af

fokus på facilitetering og ”coach-light” teknikker.
Som forberedelse til kurset gennemfører deltagerne en ”mini-360°’s feedback”. Som en obligatorisk del superviseres den første feedbacksamtale. I
2013 er der certificeret 21 nye FF’er, hvorefter der
på alle afdelinger er adgang til at anvende 360°’s
feedback.
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1
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/
l%C3%A6gelig+videreuddannelse/sprogundervisning

koordinerende yngre læger: Susanne Scheppan,

af Videreuddannelsesregion Nord og Center for

(Anæstesiologisk afdeling), Christian Ammitsbøl

Medicinsk Uddannelse (MEDU) med fokus på me-

(Rheumatologisk afdeling) og Ida Kangas (Børne-

dicinsk pædagogik og organisatoriske aspekter på

afdelingen), uddannelsesansvarlig overlæge Jens

området lægelig videreuddannelse. Disse PKL’ere

Kristian Madsen (Nyremedicinsk afdeling) og ud-

medvirker til, at hospitalet også herfra får input til

dannelseskoordinerende overlæge Bente Malling.

arbejdet med LVU.

Deltagerne har efterfølgende præsenteret deres
udbytte fra kongressen ved møder i de lægelige

Inspektorer på AUH

videreuddannelsesråd i centrene. 2 afdelinger

På AUH er 31 læger en del af Sundhedsstyrelsens

bidrog med hhv foredrag og poster på kongressen.

Året der gik

PKL’er deltager i en række fælles aktiviteter i regi

inspektorkorps. Gennem inspektorbesøg på andre
lægelig videreuddannelse varetages andre steder.

Årets tema –
kompetencevurdering

Denne viden og erfaring medvirker også til udvik-

I 2011-2012 har der på AUH været fokus på vejled-

lingen af den lægelige videreuddannelse på AUH.

ning og supervision. Det var derfor i 2013 naturligt

afdelinger opnår disse læger viden om, hvordan

at sætte fokus på kompetencevurdering, som er en

Undervisere fra AUH på
obligatoriske kurser i den
lægelige videreuddannelse

af hjørnestenene i en målstyret uddannelse. Alle

En opgørelse fra 2013 over læger fra AUH, der

har specialeselskaberne beskrevet de kompeten-

underviser på obligatoriske generelle og specia-

cevurderingsmetoder, der skal anvendes for at

lespecifikke kurser i den lægelige videreuddan-

vurdere, om lægerne opfylder disse mål. Efter-

nelse viser, at der i alt leveres ca. 4000 konfron-

som den kompetencevurdering, der finder sted

tationstimer pr år (dvs. eksklusiv forberedelse og

i forbindelse med det daglige arbejde, er vores

transport), og at alle afdelinger bidrager til at løfte

specialisteksamen, er det naturligt at stille krav til,

denne opgave. Tallet er reelt endnu højere idet 8,

hvordan kompetencevurderingen foregår.

heraf flere større afdelinger, ikke har indgivet data.

Kompetencevurdering har i 2013 været program-

Det realistiske bud er nærmere 5000 timer/år. Det

sat på Årsmødet, på alle møder i center-uddannel-

store engagement, som rigtig mange læger viser

sesrådene (LVR) og har været det obligatoriske

ved at stille op som undervisere, bidrager til at

tema på 3-timers møderne. Nærmere omtale af

øge videndelingen på AUH. Samtidig understøttes

årets tema findes under overskrifterne: LVR-mø-

hospitalets strategi om at bidrage til at sikre den

der (side 31) og 3-timers møder (side 32).

specialer har opstillet de mål, som skal opfyldes,
for, at opnå speciallægeautorisation. Derudover

bedste viden og den bedste behandling – i dette
tilfælde for de kommende speciallæger.

AMEE deltagelse
Den årlige europæiske kongres AMEE arrangeret
af Association of Medical Education in Europe
havde temaet ”Colour Outside The Limits” og
fandt sted i Prag. Fra AUH deltog 3 uddannelses-
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Fastholdelse af tidligere indsatsområder og temaer
Vejledersamtalen og karrierevejledning
Selvom vejledersamtalen og karriererådgivning

Fokus på indsatsområder/
handleplan i forbindelse
med 360°’s feedback

ikke længere er tema for arbejdet i den lægelige

Formålet med 360°’s feedback er at finde frem til

videreuddannelse (LVU) på AUH, er kvaliteten

den yngre læges styrker og mindre stærke sider,

af disse fortsat i fokus. Således har status for

for derigennem at kunne identificere de områder,

vejledning, vejledersamtaler og karriererådgivning

som kræver en særlig indsats. For at hjælpe den

været på dagsordenen på alle møder i centrenes

yngre læge til efterfølgende at kunne fokusere på

uddannelsesråd. På AUH anvendes et fælles sam-

indsatsområder og handleplaner er udarbejdet

taleskema for vejledersamtalerne. Dette skema

et skema, som skal anvendes til at dokumentere,

er i 2013 yderligere redigeret, således at der nu er

hvilke aftaler, der er lavet i løbet af feedback

udarbejdet skema for henholdsvis de kliniske og

samtalen. En meget vigtig del at 360°’s feedback

de tværgående specialer. Skemaerne er udarbej-

er, at de identificerede indsatsområder inddrages

det i skrivbar pdf-format og tilgængelige på hjem-

i vejledersamtalerne og integreres i den individu-

mesiden .

elle uddannelsesplan og optimalt ved skift mellem

Figur 5: Samtaleskemaer, AUH

ansættelsessteder i uddannelsesforløbet. I 2013
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Klinisk:

Region Midtjylland. Med økonomisk støtte fra Region Midtjylland har vi på AUH samarbejdet med
udbyder af RMUK og modificeret systemet til brug

1/2

for vejledersamtaler. 4 afdelinger har afprøvet

Kurser/kongresser: (hvilke obligatoriske kurser er gennemført/tilmeldt?)

2.

Sundhedsfremmer

version 1 af RMUK til brug i den lægelige videreud-

(hvilke grupper? Emner/mål? hvordan trænes mål? evaluering?)

3.

registrering af udviklingssamtaler og kurser, som
er udviklet til brug i alle andre personalegrupper i

Status og justering af uddannelsesplan

Akademiker - Forskningsplan, vejledning og undervisning

dannelse. Dette har ført til yderligere modifika-

Status forskningstræning: (følges plan? nye mål? plan medbringes)

Vejlederfunktion: (får du supervision som vejleder, kompetencevurdering?)

tioner og udarbejdelse af version 2, som i 2014 vil

Undervisningsopgaver: (Status, følges plan, skal den ændres? får du feedback på din undervisning?)

blive udrullet på alle afdelinger. (ref side 88)

Aarhus Universitetshospital
HR-lægelig videreuddannelse

1/2

2
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/
l%C3%A6gelig+videreuddannelse/vejledning

22

Vejledermøder

Der er fra flere sider de seneste år advokeret for

Bodil Ginnerup (tidl UAO, BDA) fremlagde BDA’s

at afholde vejledermøder på de enkelte afdelinger.

version af vejledermøder. Et møde hvor alle hoved-

Dels for at sikre, at alle vejledere var opdateret

vejledere mødes og diskuterer hver enkelt uddan-

og dels for at sikre, at alle uddannelsesforløb blev

nelsessøgende læges status ud fra en i forvejen

vurderet samlet. Vejledermøder gennemføres nu

klar struktur (skema til dette udarbejdet). Efter-

rutinemæssigt på 26 ud af 38 afdelinger på AUH.

følgende videregiver hver enkelt hovedvejleder

Møderne afholdes i nogle afdelinger kvartårligt,

resultatet fra mødet til den enkelte yngre læge. De

mens andre har valgt halvårlige møder. I nogle

uddannelsessøgende læger er orienteret om mø-

afdelinger deltager de af afdelingens speciallæ-

det og dets indhold, ligesom strukturen (skemaet)

ger, som har funktion som hovedvejledere, mens

er kendt af de yngre læger.

Året der gik

Vejledermøder på AUH

andre afdelinger har valgt også at involvere de
uddannelseslæger, der har funktion som hoved-

Supervision af hovedvejledere

vejledere. Nogle afdelinger har valgt at have 2-3

Bjørn Mathiassen (tidl UAO, afd G) viste en model,

yngre lægers status med på de ugentlige/måned-

der kan sikre 1) supervision af hovedvejledere og

lige ledermøder (overlæge/speciallæge). På denne

2) uddannelsesansvarlig overlæges indsigt i hver

måde bliver lægelig videreuddannelse en del af de

enkelt uddannelsessøgende læge på afdelingen.

møder, der alligevel afholdes og der er ikke behov

Ved at prioritere deltagelse i alle introduktions-

for at etablere yderligere mødefora.

samtaler med yngre læger på afdelingen kan man

På Årsmødet 2013 fremlagde 3 afdelinger deres

som uddannelsesansvarlig overlæge få indblik i

bud på hvad vejledermøder kunne indeholde, og

den enkelte yngre læges behov og status samtidig

hvordan man kunne organisere dem (se Tips and

med, at den enkelte hovedvejleder sikres supervi-

Trics nedenfor). Det er ikke alle, som anvender

sion af vejledersamtalen

den skabelon, som blev præsenteret ved Årsmødet
af Bodil Ginnerup. Men på langt de fleste afdelin-

Kompetencestatusmøde

ger er tilbagemelding til den enkelte yngre læge

Mogens Pfeiffer (UAO) og Christian Ammitsbøl

blevet en obligatorisk og logisk opfølgning på disse

(UKYL) afd. U beskrev deres kompetencestatus-

møder.

møde. En gang om måneden afholdes et lægemøde hvor alle uddannelsessøgendes kompe-

Vejlederfunktionen - Tips and
trics fra årsmødet 2013

tencestatus gennemgås. Hver hovedvejleder er

På Årsmødet 2013 fremlagde 3 afdelinger ”Tips

hvilke kompetencer, den yngre læge har opnået, og

and trics” omkring vejledersamtaler. Det var 3 me-

hvilke der skal opnås indenfor den næste periode.

get forskellige tip, der blev fremlagt. Disse gengi-

På denne måde sikres, at alle yngre læger får de

vet nedenfor.

kompetencer, der kræves, og det sikres, at alle

forpligtet til at fremlægge opdateret status for

vejledere i afdelingen har kendskab til, hvor langt
den enkelte yngre læge er i sit uddannelsesforløb
(kompetenceerhvervelse). Der er udarbejdet oversigt over status som er frit tilgængelig i konferencerummet.
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Uddannelsesprojekter på AUH
Der er tradition for at iværksætte og gennemføre

hed for at søge midler til færdigheds- og simulati-

uddannelsesprojekter på AUH. Traditionen blev

onstræningsprojekter via Rådgivningsgruppen for

skabt tilbage i amternes tid, hvor Aarhus Amt var

færdigheds- og simulationstræning.

så forudseende at afsætte midler til projekter til

Nedenfor præsenterer vi kort de projekter, der er i

forbedring af den lægelige videreuddannelse, de

gang på AUH – både de, der har fået bevilget midler

såkaldte KUL-puljemidler. Det er derfor glædeligt at

i 2013 og de projekter, der allerede var i gang ved

også Region Midtjylland afsætter midler til forskel-

årsskiftet 2012-2013.

lige udviklings- og uddannelsesprojekter (Initiativ-

Projekterne præsenteres her kort med titel, pro-

midler). Midlerne kan søges til såvel udviklings- og

jektleder og formål med projektet. I Appendiks 1

kvalitetssikringsprojekter, som regulære forsk-

præsenteres abstracts for de forskellige projekter.

ningsprojekter. Ud over disse midler er der mulig-

Nye projekter - igangsat i 2013
Kompetencevurdering af tekniske

Organisatorisk læring fra aggregerede

færdigheder i transthoracal eccokardiografi

360°’s feedback data - udvikling

(TTE) i en klinisk kontekst

af en analyse matrix/model

Projektleder Dorte Guldbrand, Hjertemedicinsk

Projektleder Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videre-

Afdeling B

uddannelse.

Projektet udgår fra kardiologisk afdeling B, AUH,

Projektet udgår fra HR-lægelig videreuddan-

men inddrager alle kardiologisk afdelinger i

nelse men inddrager alle afdelinger på Aarhus

region Midt.

Universitetshospital

Formål med projektet er at undersøge om en

Formålet med projektet er at udvikle en model/

tidligere udviklet tjekliste til kompetencevurde-

matrix, der kan analysere aggregerede data

ring af TTE tekniske færdigheder kan anvendes i

indsamlet fra 360°’s feedback på afdelings-, ho-

en klinisk hverdag og at undersøge bedømmeres

spitalsniveau systematisk. Herudover skal data

og uddannelsessøgende lægers acceptabilitet af

kunne præsenteres på en måde, der gør dem er

tjeklisten som metode til kompetencevurdering

umiddelbart anvendelige for afdelingen.

af TTE tekniske færdigheder
Feedback til kliniske vejledere /
undervisere - et pilotprojekt
Ultralydsscanning ved plastikkirurg

Projektleder Bente Malling, HR-Lægelig Videre-

Projektleder Gete Eschen, Plastikkirurgisk

uddannelse

Afdeling Z

Projektet udgår fra fra HR-lægelig videreuddan-

Projektet udgår fra Plastikkirurgisk afdeling Z og

nelse men iværksættes på de anæstesiologiske

omfatter alle læger i hoveduddannelse i plastik-

afdelinger på Aarhus Universitetshospital

kirurgi i Videreuddannelsesregion Nord

Formålet med projektet er at afprøve det hol-

Formålet med projektet er en opgradering af

landske system SETQ til vurdering af kliniske

den plastikkirurgiske uddannelse med basis i

vejlederes vejledning og undervisning i en dansk

diagnostisk billeddannelse.

kontekst.
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Projekter - igangsat før 2013
En ny model for færdighedstræning i pædiatri

Projektleder Lydia de Lasson, Anæstesiologisk-

Projektleder Kasper Kyng, Børneafdelingen A

Intensiv Afdeling I

Projektet udgår fra Børneafdelingen, men om-

Projektet udgår fra Anæstesiologisk-Intensiv af-

fatter alle læger i hoveduddannelse i pædiatri i

deling I men inddrager yngre læger ansat i hele

Videreuddannelsesregion Nord.

Region Midtjylland

Formålet med projektet er at løfte diagnose og

Formålene med projektet er 1) at undersøge

behandling af det akut syge nyfødte og spæde

om coaching i grupper øger deltagernes evne til

barn til et højere niveau med heraf følgende

at finde handlemuligheder i forhold til fagper-

reduceret lidelse og sygelighed.

sonlige problemstillinger; 2) at afdække om de

*Pilotprojektet startede som et udviklingspro-

problemstillinger yngre læger præsenterer er

jekt og er nu etableret som en forsøgsordning

generelle; 3) at afprøve en arbejdsmetode, hvor

over de kommende 3 år.

Året der gik

Gruppecoaching af læger

underviserne coacher, og hvor deltagerne under
supervision selv træner coaching i den sidste
del af forløbet; 4) at undersøge om coaching kan
styrke netværksdannelse og fortsat anvendelse

Leanbased læring hos

af metoderne tilegnet via coaching

uddannelsessøgende læger

*Pilotprojektet »gruppecoaching af læger« star-

Projektleder Henrik F. Lorenzen, Dermato-Vene-

tede som et forskningsprojekt og er nu er etab-

rologisk Afdeling S.

leret som en forsøgsordning i Region Midtjylland

Projektet omfatter alle læger på dermatologisk
afdeling, AUH.
Formålet med projektet er at 1) implementere

Håndtering af dilemmaer i

ideer fra lean metoden i oplæring af yngre læger

patientcentreret teambehandling:

i mere praktisk orienterede færdigheder, såsom

Videreuddannelse af yngre onkologer

blitzlampe behandling af uønsket hårvækst og

Projektleder Carsten Rytter, Onkologisk Afde-

sygdomsbetingede teleangiectasier i ansigt

ling D

samt mindre kirurgiske indgreb i huden og 2) at

Projektet omfatter yngre læger ansat på Onko-

fremme produktiviteten samtidig med, at uddan-

logisk afdeling, AUH, i samarbejde med MEDU.

nelsen forbedres.

Formålet med projektet er at 1) kortlægge
sundhedspersonalets holdninger til yngre
lægers kompetencer i håndtering af dilemmaer,
2) udvikle et spørgeskema bygget op omkring
moralske dilemmaer og 3) skabe en manual til

Oplæring i klinisk lungeultralyd

træning i teamkommunikation og moralsk døm-

Projektleder Søren Helbo Sørensen, Lungeme-

mekraft. Med andre ord: Hvordan lærer yngre

dicinsk Afdeling LUB

læger at håndtere de dilemmaer, som opstår på

Projektet omfatter alle hoveduddannelseslæger

grund af dynamisk foranderlige patienthensyn,

på lungemdicinsk afdeling LUB, AUH

patientkrav, teknologiske muligheder, økonomi-

Formålet med projektet er at undersøge, hvor-

ske begrænsninger og prioriteringer i sygehus-

dan lungemedicinske hoveduddannelseslæger

væsenet?

kan oplæres i undersøgelsesmetoden.
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Kompetenceafhængig læring - den oplevede

Funktionen som uddannelsesansvarlig

effekt af en ny organisationsmodel

overlæge: Rammer og vilkår –

for uddannelsessøgende læger

ambitioner og udfordringer

Projektleder Anette Bagger Sørensen, Nyreme-

Projektleder Susanne Scheppan, Anæstesiolo-

dicinsk Afdeling C

gisk Afdeling

Projektet omfatter alle læger på nyremedicinsk

Projektet udgår fra anæstesiologisk afdeling og

afdeling, AUH i samarbejde med MEDU.

HR-lægelig videreuddannelse, men omfatter alle

Formålet med projekter er at 1) udvikle og

afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord

undersøge en ny model for arbejdstilrettelæg-

Formål med projekter er at undersøge de

gelse mhp optimering af yngre lægers videreud-

arbejdsmæssige rammer og vilkår for vareta-

dannelse og 2) at undersøge om matchning af

gelsen af funktionen som uddannelsesansvarlig

uddannelseslæge til uddannelsesrelevant pa-

overlæge og relatere resultaterne til kvaliteten

tientrelaterede opgaver øger antallet af lærings-

af lægelige videreuddannelse i Videreuddannel-

situationer og dermed mulighed for hurtigere og

sesregion Nord.

bedre kompetenceopnåelse,

Implementering af RMUK til

LUDO (Lægers Uddanelsesmiljø på Danske

brug i vejledersamtalerne i den

hOspitaler) – et instrument til vurdering

lægelige videreuddannelse.

af lægers uddannelsesmiljø i Danmark

Projektleder Rasmus Bech Hvid, HR-løn & per-

Projektleder Lene Mortensen, tidligere HR-Læ-

sonale

gelig videreuddannelse

Projektet udgår fra HR, AUH men vil på sigt om-

Projektet udgår fra HR-Lægelig Videreuddan-

fatte alle læger i Region Midtjylland

nelse, men omfatter alle afdelinger på Aarhus

Formålet med projektet er at modificere RMUK-

Universitetshospital

systemet (Region Midtjyllands Udviklingssam-

Formål med projektet er at undersøge LUDO’s

taler og Kursusregistrering) til brug for admini-

anvendelighed i større kontekst.

stration og dokumentation af vejledersamtaler i
den lægelige videreuddannelse.
Revision af spørgerammen i 360°’s
feedback i den lægelige videreuddannelse,
Feedback facilitators rolle i

Videreuddannelsesregion Nord.

360 graders feedback

Projektleder Bente Malling, HR-Lægelig Videre-

Projektleder Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videre-

uddannelse

uddannelse

Projektet udgår fra HR-Lægelig Videreuddan-

Projektet udgår fra HR-Lægelig videreuddanen-

nelse, AUH, men omfatter på sigt alle afdelinger

lse, AUH, men omfatter på sigt alle afdelinger i

i Videreuddannelsesregion Nord som anvender

Videreuddannelsesregion Nord som anvender

den elektroniske 360°’s feedback model

den elektroniske 360°’s feedback model

Formål med projektet er udvikling af tidssva-

Formålet med projektet er at undersøge feed-

rende spørgeramme for 360°’s feedback i den

back facilitatorers performance i rollen som

lægelige videreuddannelse for såvel de kliniske

facilitator

som de tværgående specialer.
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improve specialist training at hospital level? 2nd
International Conference on Faculty Development
in the Health Professions Education, Prag 2013.
(oral præsentation)
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3. Status i den lægelige
videreuddannelse på AUH
Målet med denne del af rapporten er, så vidt mu-

den lægelige videreuddannelse på den enkelte af-

ligt, at fremlægge en kvantitativ og kvalitativ

deling, dvs. navnene på alle UAO’er, UKYL’er samt

dokumentation og status for den lægelige videre-

eventuelle inspektorer samt postgraduate kliniske

uddannelse på AUH. Formålet er dels at give

lektorer ansat i afdelingen. Herudover angives

et dokumenteret billede af den lægelige videreud-

antal uddannede feedback facilitatorer, andel af

dannelse på AUH, dels at danne grundlag for

speciallæger med vejlederkursus efter 1. jan 2004

beslutninger om fremtidige mål for udvikling på

samt antal konfrontationstimer, som afdelingens

såvel hospitals- som afdelingsniveau.

læger bidrager med i form af ekstern undervisning

I 2013 har vi valgt at præsentere en samlet over-

på de obligatoriske kurser i speciallægeuddannel-

sigt over de aktører, der i særlig grad bidrager til

sen (bilag 3).

Den lægelige videreuddannelse i tal
Uddannelsesansvarlige
overlæger på AUH

På hospitalet er 38 afdelinger involveret i klinisk

Der var pr 31/12 2013 ansat 50 uddannelsesan-

basisuddannelse og speciallægeuddannelsen med

svarlige overlæger (UAO) og 1 uddannelsesansvar-

deltagelse fra alle specialer, undtagen Retsmedi-

lig speciallæge på AUH (bilag 3). 11 store afdelin-

cin. Syv af hospitalets afdelinger har funktion på to

ger afdelinger med opdelte funktioner eller med

matrikler (afd. G, afd. E, MEA, Anæstesiologisk afd.,

placering på flere matrikler har 2-3 UAO’er, som i

Radiolog. afd. og KBA på 3 matrikler). To specialer,

fællesskab varetager funktionen. I 2012 blev det

Karkirurgi og Thoraxkirurgi er lagt sammen til en

på AUH besluttet at indføre en fælles funktions- og

afdeling med fælles ledelse. Tand-Mund-Kæbe-

stillingsbeskrivelse for funktionen som uddannel-

kirurgisk afdeling uddanner specialtandlæger i

sesansvarlig overlæge. I beskrivelsen angives, at

kæbekirurgi, i samarbejde med HR-Lægelig Videre-

UAO funktionen så vidt muligt skal besættes efter

uddannelse.

opslag og med en overlægekvalificeret speciallæge med kompetencer og kvalifikationer inden-

Bilag 2 viser antal og type af forskellige uddan-

for området medicinsk uddannelse. Herudover

nelsesstillinger på de forskellige afdelinger. På

angives anbefalinger til rammer for varetagelse af

AUH var der pr 31/12 2013 i alt 500 uddannelses-

funktionen inkl. tidsramme til den aftalte opgave-

stillinger heraf 33 til klinisk basisuddannelse, 125

løsning samt hvilken øvrig assistance, der stilles til

introduktionsstillinger og 342 hoveduddannelses-

rådighed. I 2013 har kun et meget begrænset antal

stillinger. Dette er sammenlignet med 2012 et fald

af UAO’er udfærdiget en individuel og skriftlig

på 4 uddannelsesstillinger, mens antallet af spe-

aftale. Området er forsat et indsatsområde (se

ciallæger er øget med 5. Dvs. ratioen speciallæge/

e-dok, AUH, fælles delen1 ).

yngre læge er øget fra 1,73 til 1,79, men med store
variationer mellem de enkelte afdelinger.
1

http://e-dok.rm.dk
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Status

Afdelinger og
videreuddannelsesstillinger

Uddannelseskoordinerende
yngre læger på AUH

Kliniske vejledere og
hovedvejledere på afdelingerne.

Der var pr 31/12 2013 ansat 53 uddannelseskoor-

Alle læger ansat på AUH fungerer som kliniske

dinerende yngre læger (UKYL) på AUH (bilag 3).

vejledere i hverdagen, og oplærer og vurderer

UKYL´erne deltager i Årsmødet, LVR møder samt

yngre kolleger så ofte og så effektivt som muligt.

oftest i de specialespecifikke uddannelsesudvalg i

Samtidig vil en del desuden have funktion som

Videreuddannelsesregion Nord. UKYL’erne delta-

hovedvejledere, hvor de i samarbejde med den

ger således i høj grad i de faste aktiviteter indenfor

yngre læge har ansvaret for de formelle elementer

den lægelige videreuddannelse bl.a. som ansvar-

af den lægelige videreuddannelse (vejledersamta-

lige for afholdelse af 3-timers mødet, deltagere i

ler, individuelle uddannelsesplaner og optimering

statusmøder og i forberedelsen til Inspektorbesøg

af læringsmuligheder, attesteringer i logbogen i

og får dermed en konkret oplæring i rollen som

samarbejde med de kliniske vejledere, karriereråd-

leder/administrator/organisator. Der er udarbej-

givning mm). Der er udarbejdet fælles funktions-

det en fælles funktionsbeskrivelse for hospitalets

beskrivelse for hovedvejledere på hospitalet.

UKYL’er. Ved udgangen af 2013 har ca. 1/3 af
UKYL’erne indsendt denne til HR-LVU. Der er knytSpecialeselskab

tet et funktionstillæg til alle UKYL’er på AUH.
Kontaktforum
RM

Figur 6: Aktører i den lægelige videreuddannelse

Specialespecifikt
Udd. udvalg

Center LVR
LVS

Klinisk vejleder
LVR
AUH
Hovedvejleder

UKO

UAO

UKYL

VUS

PKL

Centerledelse

Sundhedsstyrelsen

Afdelingsledelse
Lægefaglig Direktør
Postgrad
Professor
DRRLV
DNRLV
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AU
MEDU

LVR møder og indhold
Der er afholdt 3 møder i centrenes uddannelsesråd

cevurdering. En del af møderne blev anvendt til at

og et 1½-dags Årsmøde for det samlede uddannel-

skabe overblik over, hvilke metoder, der allerede

sesråd med 85 deltagere.

var i brug, og hvordan de var blevet en del af dag-

Som startskud på årets tema blev Sundhedsstyrel-

ligdagen. Metoder som egentligt skulle anvendes,

sens rapport om kompetencevurdering program-

men som ikke var taget i brug endnu, blev ligeledes

sat på alle møder i center-uddannelsesrådene i

diskuteret. Målet med dette var at skabe gensidig

foråret 2013. På Årsmødet havde vi ekstern op-

inspiration til arbejdet med at indføre struktureret

lægsholder med indlæg om kompetencevurdering.

og systematisk kompetencevurdering.

På møderne i efteråret diskuterede vi metodernes

Ud over kompetencevurdering, som var gennem-

anvendelse i klinisk praksis (hvad er muligt, hvor

gående tema, var uhensigtsmæssige uddannelses-

og hvordan), samt implementering af kompeten

forløb og vejledermøder emner på rådenes møder.

Tabel 1: Kompetencevurderingsmetoder på AUH - data fra LVR møder 2013 AUH

Anvender allerede

Skal til at anvende

Struktureret observation

R, S, D, U, Q, Z, Anæ, C, A, T,
B, I-Anæ, KFA, Rgt, KMA, J,
ØNH

K, L,LUB,G, MEA, NucPet

Mini-CEX

ØNH, Neuro-rad, Z, I-Anæ,
Rgt, Q

C, K, Y, T

OSATS/DOPS

ØNH, Z, L, K, T, E

Y, P

Checklister

I-Anæ, A, LUB, Y, B, BDA

Z

Kompetencekort

KBA, U, S, A, I-Anæ, Anæ, Z,
BDA, G, MEA, E, KFA

L, Z, T

NOTSS/ANTS

I-Anæ og Anæ

360 feedback

Alle afdelinger

Generel vurdering

U, KMA, ØNH, A, I-Anæ, Anæ,
L og Rgt, (B), (LUB)

Andet

D, J, K, F

Audit

D, Q, S, KMA, J, NucPet, Z,
I-Anæ, C, ØNH, Y, BDA, MEA,
Rgt

K, G, L, I-Anæ

Case-baseret diskussion

R, D, Q, J, ØNH, Z, I-Anæ, C,
K, A, T, B, G, MEA, Rgt, KFA,
E, LUB

F, L

Refleksive rapporter

U, KMA, KBA, J, I-Anæ, Rgt,
KFA

Y

Viden/seminarer

S, KMA, Z, ØNH

C

0

Helhedsvurdering

Retrospektive metoder

Status

Direkte observation

Kompetencevurderingsmetoder

U og AMK

NOTSS: Non Technical Skills for Surgeons
ANTS: Anaesthesia Non Technical Skills
OSATS: Obejctive Structured Assessment of Technical Skills
DOPS: Direct Observation of Procedural Skills
Mini-CEX: Mini Clinical Evaluation Exercise
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3-timers mødet – hvad siger YL?

i de tilgængelige kvalitetsdata (jvf kvalitetsmoni-

Der er afholdt 3-timers møder på 34 ud af 39

torerings tabellen), side 35 og erfaringer fra det

afdelinger. På alle afdelingerne blev de yngre

forgangne år. Ud fra diskussionerne opstilles mål

lægers forslag diskuteret på et lægemøde forud

for det kommende års arbejde med at forbedre

for beslutningen om, hvad der skulle med i hand-

videreuddannelsen, og der udarbejdes en konkret

leplanen. Dette medvirker til at skabe ejerskab til

handleplan med små såvel som store mål. Der er

de initiativer, der sættes i gang. På langt de fleste

afholdt statusmøde på 30 af 37 afdelinger. Det

afdelinger har afdelingsledelsen bakket de yngre

har desværre ikke været muligt for 7 afdelinger i

lægers forslag op.

Hoved-Neuro-Centret og Hjertecentret at priori-

Det faste tema på årets 3-timers møde var kom-

tere afholdelse af statusmøder indenfor tidsperio-

petencevurdering. Der kom få forslag til, hvordan

den medio februar – medio juni 2014.

yngre læger selv kan medvirke til at indføre og
arbejde med systematisk kompetencevurdering.

Det er forskellige temaer, der fylder i de enkelte

Yngre læger fandt emnet meget svært og ifølge

afdelinger, men der er en tendens til, at diskussio-

UKYL’erne mangler yngre læger viden om kom-

nerne og dermed de konkrete handleplaner drejer

petencevurderingsmetoderne og deres mulige

sig om følgende fire områder:

anvendelse i praksis. Herudover er konkrete

1.

vurderinger, der gennemføres regelmæssigt med

Arbejdstilrettelæggelse, klinisk oplæring og
kompetencevurdering

til at fokusere læringen og skabe overblik hos den

2.

Mødestruktur, undervisning og formidling

yngre læge.

3.

Faculty Development

Til gengæld blev der fremsat en række gode

4.

Forberedelse til fusion og/eller udflytning

forslag om, hvordan man kan skabe overblik over,
hvor på afdelingen og i forløbet dette med for-

Arbejdstilrettelæggelse, klinisk
oplæring og kompetencevurdering

del kan placeres. De yngre læger efterlyser mere

På alle afdelinger er der planer om at arbejde med

supervision og har mange forslag til, hvordan

at optimere arbejdstilrettelæggelsen så den tager

man gennem arbejdstilrettelæggelsen kan sikre

et større hensyn til uddannelse (jf bilag 7c ). Der

krydspunkter og øge antallet af dem, og dermed

skal fremadrettet være er fokus på, at inddrage de

skabe mulighed for såvel oplæring, som kompeten-

yngre læger mere i det daglige arbejde, og dermed

cevurdering.

sikre, at yngre læger får mulighed for at udføre ar-

hvad det er, de enkelte yngre læger skal lære og

bejdsfunktioner, der samtidig kan optimere deres

Statusmøder

kompetencetilegnelse.

Statusmøder er en af krumtapperne i kvalitets-

På flere afdelinger arbejder man med begrebet

monitoreringen i LVU, en form for intern survey.

”fast track”, som er en effektiv oplæring i starten

Statusmøderne gennemføres årligt med alle

af uddannelsesforløbet mhp at yngre læger sikres

afdelinger og med deltagelse af ledende overlæge,

oplæring tidligt i forløbet/funktionen og derved

uddannelsesansvarlig(e) overlæge(r), UKYL(er) og

hurtigere bliver i stand til at arbejde med en større

den uddannelseskoordinerende overlæge (møder-

grad af selvstændighed, noget som samtidigt er

leder/referent). På møderne diskuteres, hvordan

med til at sikre tilstrækkeligt mange patienter

det går med LVU i afdelingen med udgangspunkt

behandling af høj kvalitet. Alt i alt en model, der vil
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bidrage til at sikre en større grad af tilfredshed på

ning eller kvalitetsudvikling. Dette for at sikre, at

mange planer inkl. hos den yngre læge.

yngre læger oplæres i alle roller.

Planerne om arbejdstilrettelæggelse strækker sig
fra en intern analyse af arbejdsgange og vagt-

Alle afdelinger har som indsatsområde at arbejde

struktur til overvejelser om, hvordan man kan sikre

med kompetencevurdering enten gennem indfø-

bedre inddragelse af yngre læger ved f eks mor-

relse af bestemte metoder, eller ved at optimere

genkonferencer, tavlemøder, deloperationer mv.

brugen af de metoder, der allerede er implemen-

Flere afdelinger arbejder med at inddrage yngre

teret i afdelingen. Feedback er forbundet med alle

læger mere i den ambulante virksomhed, for

former for kompetencevurdering og alle afde-

eksempel ved at sikre bedre vejledning og supervi-

linger har som indsatsområde for 2014 valgt at

sion i ambulatorierne.

arbejde med at optimere kvaliteten af feedback i
eller anden form.

Der spores en stigende interesse og indsigt i
På mange afdelinger spores der et behov for

afdelingen bedst muligt, så afdelingen kan sikre

igen at informere om den etablerede model for

såvel supervision som effektiv drift og hurtig oplæ-

360°’s feedback dels til respondenter, men også

ring. Der er flere afdelinger, som arbejder med at

til gruppen af hovedvejledere samt yngre læger.

beskrive det hensigtsmæssige uddannelsesforløb,

Der er især behov for at sikre, at de individuelle

og bruge dette som udgangspunkt for den interne

indsatsområder og handleplaner, som udarbejdes i

rotation mellem arbejdsfunktioner frem for at

forbindelse med 360°’s feedbacksamtalen inddra-

tage udgangspunkt udelukkende i en ”fordeling” af

ges og bliver en naturlig del af vejledersamtalen.

mandskabet, som sikrer at dagsprogrammet kører.

Dette har mange afdelinger ønsket at sætte fokus

Som led i en hurtigere oplæring af yngre læger,

på i 2014.

arbejder en del afdelinger med optimering af
introduktionen til afdelingen, herunder forvent-

På flere afdelinger er der planer om at lette over-

ningsafstemning mellem yngre læge og afdeling

gangene internt i afdelingen mellem de forskel-

om, hvilke opgaver, yngre læge kan forventes at

lige sektioner og afsnit – men også planer om at

blive inddraget i, og hvilke funktioner, det vil være

sikre overgangen til en anden afdeling/et andet

hensigtsmæssigt, at yngre læge introduceres til på

hospital. Dette kan opnås ved at etablere dialog

et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet. En god

med ”afgivende” og ”modtagende” afdeling/af-

introduktion kan også omhandle afstemning af

snit omkring den enkelte yngre læges styrker og

forventninger om, hvad klinisk vejledning indebæ-

udfordringer. Et større fokus på overgangene i den

rer, hvordan supervisionen foregår på pågældende

lægelige videreuddannelse skal desuden medvirke

afdeling, samt hvad feedback egentligt indeholder

til at højne yngre lægers trivsel på afdelingerne.

og hvordan det foregår.
For mange afdelinger gælder, at de planlægger
ændringer i arbejdsgange, der sikrer at yngre
læger tildeles f eks administrative opgaver eller får
mere mulighed for at deltage i afdelingens forsk-
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Status

nødvendigheden af, at bruge daglige funktioner i

Mødestruktur, undervisning og formidling

Faculty Development

Langt de fleste afdelinger har allerede iværksat,

For afdelinger, hvor flere speciallæger endnu ikke

eller har ønske om at etablere en eller anden form

har gennemført vejlederkursus i tilstrækkeligt om-

for mødestruktur omkring lægelig videreuddan-

fang, er der planer om, over de næste år, at sikre,

nelse (LVU). Planerne strækker sig fra forbedring

at alle har deltaget. Det samme gælder deltagelse

af allerede etableret mødestruktur (f eks ved op-

i kursus for uddannelsesansvarlige overlæger.

følgning i form af tilbagemelding til yngre læger)

Et led i afdelingernes Faculty Development er

til etablering af vejledermøder. Nogle afdelinger vil

prioritering af deltagelse i møderne i de Lægelige

etablere mødefora for yngre læger mhp erfarings-

Videreuddannelsesråd. Endelig er der på mange

udveksling, andre vil ad hoc invitere hoveduddan-

afdelinger planer om at gennemføre forskellige

nelseslæger med til speciallægemøder.

former for intern undervisning af afdelingens

Flere afdelinger har som indsatsområde priorite-

vejledere.

ring af deltagelse i de aktiviteter, der er etableret
omkring LVU, f eks deltagelse i møderne i Lægelige

Forberedelse fusion og udflytning

Videreuddannelsesråd på center og hospitalsni-

Fusioner og udflytningen fylder forskelligt i afde-

veau.

lingerne. For de afdelinger, hvor udflytningen vil

Optimering af undervisningen i afdelingen plan-

ske i 2014 og 2015 fylder forberedelserne til dette i

lægges i flere afdelinger. Undervisningen omfatter

handleplanerne for LVU.

såvel klassisk undervisning som f eks workshop
om kompetencevurdering eller vejledning, til mere
ad hoc prægede undervisningsseancer som ”dagens patient” i ambulatoriet eller på sengeafsnittet og dagens case på morgenkonferencen. Der er
på flere afdelinger fokus på, at også yngre læger
skal undervise, da det er en af de kompetencer, de
skal tilegne sig. Og mange afdelinger arbejder med
at forbedre deres konferencestruktur, så yngre
læger får bedre mulighed for at deltage og at konferencerne kommer til at indeholde flere lærerige
elementer.
Mange afdelinger har intention om at fremlægge
resultaterne fra de forskellige kvalitetsindikatorer, som er indsamlet forud for statusmøderne
i afdelingen. Dette vil formentlig medvirke til at
øge opmærksomheden på kvaliteten af LVU i
afdelingen, og vil forhåbentlig have den sidegevinst at svarprocenten i feks evaluer.dk og LUDO
øges, hvilket er et punkt, flere afdelinger har som
indsatsområde.
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Kvalitetssikring og monitorering af
den lægelige videreuddannelse
Monitorering og kvalitetssikring af den lægelige

4.

Klar struktur og organisering

videreuddannelse (LVU) er systematiseret på Aar-

a.

Formaliseret undervisning

hus Universitetshospital. LVU indgår ikke direkte

b.

Konference- og mødestruktur

c.

Arbejdstilrettelæggelse med

i den danske kvalitetsmodel (DDKM), hvorfor vi på
AUH, ud fra litteraturen, har defineret ”god ud-

		

dannelse” (kriteriet), som vi opbryder i en række

5.

Kompetencevurdering

standarder. I kriteriet ”god uddannelse” indgår

6.

Uddannelseskultur

nedenstående standarder:

7.

Udvikling

1.

Introduktion

Ud fra standarderne er defineret 8 indikatorer inkl.

2.

Vejledning og supervision

vurderingsniveauer(jf bilag 1). Til indikatorerne

3.

Uddannelsesvejledning

er knyttet en række data og evalueringer/målin-

a.

Foreligger de obligatoriske

ger, der tilsammen gør det muligt at monitorere

		

uddannelsesprogrammer og ud

kvaliteten i den lægelige videreuddannelse (LVU)

		

dannelsesplaner

på AUH.

fokus på uddannelse

Vejledersamtaler

c.

Karrierevejledning

Der er, som det illustreres i tabel 2, opstillet et

d.

Forskningsplaner

samlet kvalitetsmonitoreringsprogram for LVU på

e

Uddannelsesudbytte

AUH. Ved at sammensætte et kvalitetsmonitore-

f.

Personlig Udvikling

ringsprogram, der er baseret på flere indikatorer
opnås en større grad af validitet.

Tabel 2: Kvalitetsmonitoreringsprogram for LVU på AUH – standarder og målinger

Indika torer

Introduktion

Vejledning
og supervision

Uddannelsesvejledning

Struktur og
organisering

Arbejdstilrettelæggelse

Kompetencevurdering

Uddannelseskultur

Målinger
Registrering
af aktivitets
data*

x

x

xxx

xxx

x

x

LUDO

xx

xxx

xx

xx

xxx

xxx

Evaluer.dk

xxx

xx

xx

xx

xx

x

xx

xxx

xxx

360 feedback**
0

Inspektorrapporter

xxx

x
xxx

xxx

xx
xxx

* indikator 1-4
**for lægerollerne kommunikator, samarbejder, professionel og leder/administrator/organisator
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Status

b.

Den interne evaluering indeholder en række data

datakomplethed, men ikke udover det nødvendige

fra forskellige vinkler af LVU inklusiv de yngre læ-

og tilstrækkelige! Det er vigtigt, at kvalitetsdata

gers evaluering af uddannelsesstedet via evaluer.

opfattes som meningsfulde og anvendelige for

dk. Herudover inddrages resultatet af de over-

den enkelte afdeling. I bearbejdningen af data fra

ordnede indsatsområder (uddannelsesplaner og

2013 er der arbejdet bevidst med at fremstille data

vejledning (2011-2012) og kompetencevurdering

således, at disse meget gerne skulle være lettere

(2013)). Den eksterne evaluering er resultatet af

at tolke og anvende.

afdelingernes inspektorbesøg.
På statusmøder diskuteres resultatet af kvalitetsKvalitetsmonitoreringsprogrammet er dynamisk

monitoreringen, og der opstilles indsatsområder

og tilpasses fremadrettet nye indsatsområder for

og handleplaner for det kommende år samt gøres

LVU på AUH. Målet er at optimere og meget gerne

status i forhold til tidligere planer. På denne må-

gøre det lettere at monitorere kvaliteten samti-

dearbejdes der også indenfor LVU på AUH ud fra

dig med, at der tilvejebringes den bedst mulige

”kvalitetscirklen”.

Kvalitetsmonitorering
Indikatorer
Der er, som anført, opstillet 8 indikatorer, og der er

mission om at skabe kompetente medarbejdere.

for alle indikatorer opstillet 3 niveauer – ”særdeles

I nedenstående gennemgås de 8 indikatorer og for

god” – tilfredsstillende” og ”under tilstrækkelig”.

hver gøres status på hospitalsniveau (bilag 8),

Niveauerne er sat højt, hvilket afspejler hospitalets vision og ambitioner på området LVU samt

Fig 7 :Kvalietsmonitorering i den lægelige videreuddannelse, AUH
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Indikatorer beskrivelser:
Indikator 1: Andel af speciallæger, der har gennemført vejlederkursus efter januar 2004
Indikator 2: Andel af ddannelsesansvarlig overlæge som har deltaget i eller er tilmeldt kursus for UAO
Indikator 3: Vejledersamtaler inklusiv udarbejdelse og justeringer af den individuelle uddannelsesplan
Indikator 4: Andel af uddannelsesplaner, der superviseres og kontrasigneres af UAO
Indikator 5: Monitorering af uddannelseskulturen i den enkelte afdeling - LUDO
Indikator 6: Evaluer.dk - brugerperspektivet på kvaliteten af afdelingernes uddannelse
Indikator 7: Gennemførte 3600’s feedback samtaler i forhold til planlagte antal
Indikator 8: Inspektorrapporter - andel af rapporter med tilfredsstillende score

Indikator 1
Andel af speciallæger, der har gennemført vejle-

resten i ”under tilstrækkeligt”, men 14 afdelinger

derkursus efter 1. januar 2004

har gennemførelses procent på 80-90 %.

Pr. 1. januar 2013 havde 64 % svarende til 559 ud
Konklusion; Status for AUH samlet set er ”un-

formaliseret vejlederkursus efter 1. januar 2004.

der tilstrækkeligt” niveau i forhold til andel af

I 2013/primo 2014 har 148 speciallæger deltaget

afdelinger, hvor speciallægerne har gennemført

i AUHs vejlederkursus, hvilket betyder, at det

vejlederkursus. Der er på en række afdelinger lagt

nu er 81 % af alle speciallæger på AUH, der har

en plan for, hvordan målet skal opnås. HR-LVU

deltaget i et godkendt vejlederkursus (bilag 3).

og AUH vil fortsat afsætte midler til deltagelse i

Indikator niveauet for ”tilstrækkelig” er ≥ 90 % og

vejlederkurser, herunder sikre at nyansatte spe-

for ”særdeles god” ≥95 %. I alt 7 afdelinger falder

ciallæger indenfor 1-2 år gennemfører et vejle-

i kategorien ”særdeles god” og 3 i ”tilstrækkelig”

derkursus.

Indikator 2
Andel af Uddannelsesansvarlig overlæger som

Konklusion; Status for AUH samlet set er ”under

har deltaget i eller er tilmeldt kursus for UAO

tilstrækkeligt” niveau for gennemført kursus for

Målet er, at alle uddannelsesansvarlige overlæger

UAO såvel på individniveau og som afdelings-

har været på kursus senest 1 år efter tiltræden.

niveau, idet kun 30 ud af 38 afdelinger opfylder

Status er, at 30 ud af 51 UAO’er (60 %) har gen-

indikator niveauet ”tilstrækkelig” ( bilag 3). Hvis

nemført kurset eller planlægger at gøre dette

målsætningen skal kunne opfyldes, er det nød-

i 2014 (bilag 3). I 2012 havde 77 % (36 ud af 47

vendigt, at de uddannelsesansvarlige overlæger,

UAO’er) gennemført kurset. Der er således tale

der har varetaget funktionen i mere end 1 år sam-

om et fald, hvilket kan relateres til, at der i 2013 er

men med deres afdeling prioriterer deltagelse i

kommet 9 nye UAO’er kombineret med, at kurset

kurset.

ikke har været udbudt i Videreuddannelsesregion
Nord i 2013. I alt 20 UAO’er - heraf 5 nye - mangler
at gennemføre kurset eller tilmelde sig kurset.
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Status

af 872 speciallæger ansat på AUH deltaget i et

Indikator 3
Vejledersamtaler inklusiv udarbejdelse og juste-

hæng. Der er fokus på den yngre læges ansvar

ringer af den individuelle uddannelsesplan

for at være forberedt til samtalerne, og dermed

Der gennemføres nu systematisk intro-, juste-

selv at medvirke til at øge udbyttet af samtalerne.

rings- og slutsamtaler for alle uddannelseslæger

Derudover forventes det, at den store gruppe af

på alle afdelinger på AUH.

speciallæger, der har deltaget i AUHs vejlederkursus vil medvirke til at øge kvalitet og udbytte af

Konklusion; Status for AUH er samlet set ”særde-

vejledersamtalerne. Derudover forventes det, at

les god”. Der er dog fortsat behov for at sikre, at

indførelsen af dokumentstyringssystemet RMUK

samtalerne gennemføres rettidigt, og at kvalite-

(se side 88) i løbet af 2014, vil gøre det muligt for

ten i de individuelle uddannelsesplaner optimeres.

UAO’erne at fokusere på de kvalitative aspekter

På hospitalets fællesintroduktion for nyansatte

frem for at bruge tid på at indsamle og arkivere

informeres alle læger om rollen som vejleder og de

diverse dokumenter.

fælles tiltag på hospitalet i den sammen-

Indikator 4

dersamtalerne sammenholdt med, at der forsat

Andel af uddannelsesplaner, der superviseres og

holdes fokus på dette område (tidligere ”Årets

kontrasigneres af UAO

tema 2011-2012) på statusmøder, LVR møder mm.

Der er nu på 36 ud af 38 afdelinger på AUH indført

Herudover bidrager vejledermøder i afdelingen

en systematik, der sikrer, at alle individuelle ud-

til at sætte fokus på kvaliteten af de individuelle

dannelsesplaner ses og kontrasigneres af den

og generelle uddannelsesplaner i afdelingen.

uddannelsesansvarlige overlæge.

Desværre medvirker det stigende antal uhensigtsmæssige uddannelsesforløb på AUH også til at

Konklusion; Status for AUH samlet set er ”særde-

øge fokus på kvaliteten af de skriftlige referater

les god”. Medvirkende til dette er, at alle afdelinger

og uddannelsesaftalerne generelt.

anvender AUHs standardskabeloner til vejle-
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Indikator 5

vil derfor være muligt at udveksle erfaringer på

Monitorering af uddannelseskulturen i den en-

tværs af AUH (at lære fra de bedste) fx i regi af

kelte afdeling - LUDO

KBU-gruppen på AUH. For de øvrige grupper inkl.

I 2012 blev første del af det 3-årige LUDO projekt

speciallægerne er score uændret i 2013 i forhold

om måling af uddannelseskulturen i afdelingerne

til 2012.

gennemført på AUH. I 2012 deltog 37 afdelinger i
spørgeskemaundersøgelsen. Samlet svarprocent

Data fra de enkelte afdelinger præsenteres i bilag

på ca. 60 %.

5 som score fra alle speciallæger, fra alle yngre
læger ansat i en klassificeret stilling, samt en

Alle 38 afdelinger på AUH har i deltaget i dette års

total score. Gennemgående ses, at arbejdsklimaet

LUDO undersøgelse, hvor data blev indhentet jan/

vurderes højt (score ≥ 4) på alle afdelinger, mens

februar 2014, men er gældende som 2013 data.

der er lavest score i data vedrørende supervision-

Læger, der havde været ansat < 1 måned, var

feedback kultur, hvilket er i overensstemmelse

på orlov mm, har ikke kunnet afgive svar. I 2013

med, at netop behov for en forbedret supervision

var der en acceptabel svarprocent på 72 %, men

og feedback har været det gennemgående tema i

med meget varierende svarprocenter mellem de

handleplanerne fra dette års 3-timers møde.

enkelte afdelinger.
Score på spørgsmål i subgruppen læringsmiljø viser samme trend som i 2012, at den laveste score

ringsmiljø (18 spm), supervision-feedback kultur

primært ses blandt uddannelseslægerne på en

(13 spm) samt arbejdsklima (8 spm). Herudover

række kirurgiske afdelinger (E, P, L, Z, K og NK).

indgår 4 spørgsmål til yngre læger. I denne rap-

Indikatorniveauer for LUDO på afdelingens niveau

port præsenteres data fra de 3 subgrupper, men

er angivet i bilag 1. I analysen af data fra 2013

ikke fra de 4 yngre læge spørgsmål (bilag 5).

indgår besvarelsesprocenten som noget nyt i
indikatorniveauet, mens score/data fra de 4 yngre

I figur 8 præsenteres fordelingen af score mel-

læge spørgsmål ikke indgår i vurderingen. Data

lem de forskellige grupper af uddannelseslæger

fra 2012 er derfor re-analyseret efter samme

ansat i KBU, introduktions- og hoveduddannelses-

model som data fra 2013 ( bilag 1)

stillinger (eget og andet speciale) samt speciallægegruppen for 2012 og 2013. For KBU-lægerne

I bilag 5 ses, at 6 afdelinger i 2013 er klassificeret

ses et fald indenfor alle 3 subgrupper, tydeligst på

som ”særdeles god”, hvilket er en fremgang på 5

området supervision-feedback kultur med score

afdelinger sammenlignet med data fra 2012.

3,9 i 2012 til score 3,5 i 2013. Dette er bekymrende, da LUDO data fra 2012 allerede viste, at af-

Tabel 3 Resultat af LUDO på hospitalsplan

delinger med KBU læger har særlige udfordringer

Indikator niveau

2012 (antal afd.)

2013 (antal ad.)

i forhold til uddannelseskulturen for/omkring de
alleryngste yngre læger, hvorfor en række afdelin-

Ingen eller for få
data

6

1

ger opstillede handleplan for dette primo 2013.

Under

18

13

Tilstrækkelig

13

18

Særdeles god

1

6

Ved sammenligning mellem afdelingerne findes
stor variation mellem KBU-lægernes score, og det
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Status

I LUDO undersøgelsen måles på 3 subgrupper; læ-

Overordnet ses en stigning på indikatorniveau

fra LUDO i de årlige statusmøder, da data først var

på 9 afdelinger (8 afdelinger havde i 2012 en lav

bearbejdede medio maj 2014. Derfor vil data blive

svarprocent) og der ses et fald på 4 afdelinger,

diskuteret på efterårets LVR møder og møder

hvoraf faldet på 3 af afdelingerne er betinget af

med centerledelserne. Særligt er der behov for,

en meget lav besvarelsesprocent (50-60 %).

at afdelinger med KBU-læger samt de kirurgiske
afdelinger fokuserer på, hvilke tiltag, der kan un-

Konklusion; Status for AUH samlet set på områ-

derstøtte uddannelseskulturen især på området

det ”uddannelseskultur” vurderet ud fra resulta-

supervision og feedback. Disse emner indgår

tet af LUDO 2013 er ”tilstrækkelig”. Alle læger har

endvidere i programmet for Årsmødet 2014.

bidraget til data, da alle læger bidrager til uddannelseskulturen i en afdeling. De enkelte afdelinger

I data opsamlingen for 2014 skal der være fokus

forventes at inddrage resultaterne fra LUDO i en

på at øge svarprocenten på afdelinger med meget

samlet vurdering sammen med de øvrige indikato-

lav svarprocent for at sikre valide data.

rer. Det var desværre ikke muligt at inddrage data

Fig 8: Fordeling af score i kultur målingen LUDO. Data opdelt i stillingskategori for 2012 og 2013
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Indikator 6

kator for evaluer.dk. Spørgerammen er under revi-

Evaluer.dk – brugerperspektivet på kvaliteten af

sion i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

afdelingernes uddannelse

opstartet 2013 (med tidligere uddannelseskoordi-

Evaluer.dk er den offentligt tilgængelige måling

nerende overlæge Lene Mortensen som medlem).

af yngre lægers tilfredshed med uddannelsesforløbet på AUH. Via evaluer.dk vurderer de

Spørgerammen er vist i bilag 7a og resultaterne af

yngre læger afdelingens uddannelsesindsats på

årets evalueringer sammenlignet med evaluerin-

7 områder: introduktion, uddannelsesprogram,

gerne fra 2012 i bilag 7b

vejlederfunktion, arbejdstilrettelæggelse, øvrige
Samlet for AUH viser evalueringerne for 2013 en

visning – herunder muligheder for selv at under-

let stigende tendens i forhold til de evalueringer

vise), afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering,

yngre læger gav AUH i 2012. 5 nye afdelinger er

uddannelsesindsats og yngre læges udbytte af

rykket op til ”særdeles god” evaluering, 16 afdelin-

uddannelsen.

ger har ”tilstrækkelig” god evaluering, heraf 5

På AUH stræber vi mod 100 % besvarelse i denne

rykket op. 17 ligger ”under tilstrækkeligt”, hvoraf

vurdering af hospitalets uddannelsesindsats.

4 netop er rykket ned i denne gruppe heraf en

Besvarelsesprocenten har i de forløbne år vist en

fra ”særdeles god”. Der er således samlet en lille

klar stigende tendens. Således er besvarelsespro-

stigning i samlede niveau.

centen i 2013 på 90 % mod 76 % i 2010. Antallet af
afdelinger med svarprocent <85 % er faldet fra 14

Tabel 4: Evaluer.dk antal afdelinger pr. vurderingsniveau 2012 - 2013, AUH

i 2012 til 9 i 2013 Der er desværre fortsat uregel-

Evaluer.dk

mæssigheder i IT-systemet som gør, at fx læger,
der går på orlov, registreres som ”manglende
svar” og læger ansat mindre end 3 mdr. registreres på samme måde, hvilket medvirker til, at målet

2012

2013

Ingen/for få data

0

1

Under

21

17

Tilstrækkelig

17

16

Særdeles god

1

5

Status

forhold (forskning, administrativt arbejde, under-

om 100 % besvarelsesprocent ikke kan opnås af
tekniske grunde. Den enkelte uddannelsesansvar-

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelse – hvad

lige overlæge kan via kontakt til Videreuddannel-

siger evaluer.dk?

sessekretariatet bede om, at disse evalueringer

HR Lægelig Videreuddannelse fremlægger i

fjernes eller omregistreres, men arbejdsgangen

denne Årsrapport for første gang en subanalyse

er besværlig. Det er et stort håb, at den nye ver-

af data af fra 2 spørgsmål fra ”arbejdstilrettelæg-

sion af evaluer.dk optimeres på dette punkt

gelse” (gruppe 4, evaluer.dk) ”Var arbejdet tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelse?”

Yngre læger scorer 24 spørgsmål på skala 1-9 (9

(spm 14) og ”Hvordan vurderer du uddannelses-

højest), fordelt på 7 subgrupper. I flere år har der

værdien af dagarbejdet?” (spm 17) sammen med

været diskussioner om anvendeligheden af eva-

data fra spm 22 ”Hvordan vurderer du afdelingens

luer.dk som kvalitetsindikator, blandt andet fordi

uddannelsesmiljø/prioritering?” samt spm 23

den ikke er opbygget, så det konsekvent er bedst

”Hvordan vurderer du dit samlede uddannelses-

at opnå en score på 9. Derfor er spørgsmålene i

udbytte under ansættelsen?”.

subgruppe 4 (arbejdstilrettelæggelse) ikke med i

Målet med denne analyse er at sætte fokus på,

vurderingen af afdelingens samlede kvalitetsindi-

hvordan uddannelse og arbejdstilrettelæggelse
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integreres på afdelingerne set ud fra et yngre

Forskellene er ikke signifikante, men der er tale

læge perspektiv. Desuden er målet at kunne følge

om en trend.

udviklingen på dette område, idet en af udfor-

Som i data fra LUDO undersøgelsen er der tegn

dringer frem mod AUH under fælles tag bliver at

på, at de kirurgiske specialer har særlige udfor-

sikre, at begge dele varetages bedst muligt.

dringer i forhold til uddannelsesmiljø og mulighed

I præsentationen af data (bilag 7c) er det valgt at

for at tage hensyn til uddannelsen i arbejdstilret-

sammenligne 3 grupper 1) de kirurgiske specialer

telæggelse. Der er på dette område behov for en

inkl. anæstesi, oftalmologi og otologi 2) de medi-

nærmere analyse og om muligt tiltag på tværs af

cinske specialer inkl. neurologi, onkologi, derma-

centre.

tologi og pædiatri og 3) de tværgående specialer.

For de øvrige spørgsmål i gruppen 4 (arbejdstil-

Data viser overordnet, at hovedparten af afdelin-

rettelæggelse) viser data, at arbejdsbyrden og

gerne, ifølge de yngre lægers vurdering, formår

vagthyppigheden på alle afdelinger er acceptabel,

at skabe sammenhæng mellem uddannelsesplan-

og at der er en stor grad af selvstændighed i det

lægning, uddannelsesværdi og uddannelsesmiljø,

kliniske arbejde. Yngre læger vurderer uddan-

som på langt de fleste afdelinger endvidere er

nelsesværdien af vagtarbejdet meget forskelligt

associeret med den yngre læges vurdering af ud-

med en tendens til, at ”klassiske” akutte specialer

dannelsesudbyttet. I forhold til ”om arbejdstilret-

opnår en højere score.

telæggelse tager rimeligt hensyn til uddannelse”
er den gennemsnitlige score i de kirurgiske spe-

Konklusion; Status for AUH samlet set ud fra

cialer 6,4, i de medicinske 7,1 og i de tværgående

resultatet af evaluer.dk i 2013 er vurderet som

7,8. Samme mønster ses for de øvrige spørgsmål.

værende ”tilstrækkelig”. Der er tale om en fortsat
positiv udvikling på langt de fleste afdelinger.

Fig. 9; 360 0’s feedback processen
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Indikator 7

~~ Hoveduddannelseslæger i eget speciale - 1

Gennemførte 360°’s feedback samtaler i forhold

gang i hvert uddannelseselement dog mini-

til planlagte antal

mum hver 18. måned

360°’s feedback er en af flere kompetencevurde-

~~ Hoveduddannelseslæger i almen medicin – 1

ringsmetoder, der kan bruges som en helheds-

gang i løbet af hospitalsansættelsen

vurdering af den yngre læge, og som anvendes til
at understøtte den personlige udvikling indenfor

Ud fra ovenstående model har det i 2013 været

rollerne kommunikator, samarbejder, leder/admi-

diskuteret med de enkelte afdelinger, hvor mange

nistrator/organisator og professionel.

yngre læger, der forventes at gennemføre 360°’s

På AUH benyttes, som i resten af Videreuddannel-

feedback pr år. Ud fra dette beregnes ratio for

sesregion Nord, et internetbaseret system med

antal gennemført 360°’s feedback i forhold til

en valideret spørgeramme. Som en del af 360°’s

forventet antal. Gennemførelsesprocent <80 % er

feedbackprocessen får den yngre læge (feed-

defineret som ”under tilstrækkelig” niveau.

backmodtageren (FBM)) personlig tilbagemelding
Data 360°’s feedback

med en 360°’s feedback er således at fremme

I 2013 er 360°’s feedback implementeret på 36

den yngre læges personlige udvikling, hvorfor

ud af 38 afdelinger. I alt 332 ud af 465 forventede

skriftlige indsatsområder, inkl. oplæg til handle-

360°’s feedback samtaler er gennemført svarende

plan, er en obligatorisk del af 360°’s feedback på

til 71 %, hvilket er en stigning sammenlignet med

AUH. I den samlede 360°’s feedbackproces er der

2012, hvor tallet var ca. 66 %.

således flere områder, hvor det vil være muligt at
måle kvaliteten fx indhold i handleplaner og om

Tabel 5; Antal FBM feedback på AUH 2012-13

Center

Antal
forventede
FBM

Gennemført /
forventede
FBM (%)
2012

Gennemført/
forventede
FBM (%)
2013

Akut

89

43 %

82 %

Abdominal 98

61 %

75 %

læger under uddannelse. I forbindelse med indfø-

Hoved-

54

69 %

70 %

relse af 360°’s feedback på AUH var kravet, at alle

Neuro
Hjerte

112

65 %

66 %

for gennemførelse af 360°’s feedback på AUH;

Kræft &

113

69 %

66 %

~~ KBU læger - 1 gang og som en del af ansættel-

Inflam
465

66 %

71%

disse inddrages i vejledersamtalerne, men aktuelt
monitoreres forsat på antal gennemførte feedbacksamtaler og data fra de enkelte spørgsmål på
afdelings- og hospitalsniveau.
Deltagelse i 360°’s feedback på AUH
På AUH anvendes 360°’s feedback som en obligatorisk kompetencevurderingsmetode til alle yngre

yngre læger skulle gennemføre 360°’s feedback
en gang om året. Der er nu med langt de fleste
afdelinger opnået konsensus om følgende model

sen på AUH
~~ Introduktionslæger – 1 gang

AUH samlet

FBM = Feedbackmodtager (yngre læge)
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Status

fra en certificeret feedback facilitator (FF). Målet

Akutcentret opfylder som det eneste center

Hvad viser 360°’s feedback data på organisato-

indikatorniveauet ”tilstrækkelig”, mens de øvrige

risk plan?

centre er ”under tilstrækkeligt” niveau. En række

På AUH anvendes 360°’s feedback som ”mere

tværgående specialer har i 2013 afventet den

end” en kompetencevurderingsmetode idet ag-

reviderede spørgeramme, der giver mulighed for

gregerede (samlede) data fra 360°’s feedback

at fravælge patientrelaterede spørgsmål. An-

indgår i kvalitetsmonitoreringsprogrammet for

vendelsen af 360°’s feedback er først begyndt på

LVU på AUH.

afdeling U i 2014.

I forbindelse med en 360°’s feedback besvarer

I 2013 opnår 8 afdelinger status ”særdeles god”

såvel den yngre læge (selvevalueringen) som

og 8 afdelinger ”tilstrækkelig”, mens 9 afdelinger

respondenterne i alt 46 spørgsmål, der er inddelt

har en gennemførelsesprocent på 80-90 %. På 10

i 12 temaer. Svarskalaen er en Likert skala fra 0-4

afdelinger er gennemførelsesprocenten fortsat

med ankrene; 0 (næsten aldrig); 1 (sjældent); 2

<50 %, hvilket kan skyldes mindre afdelinger med

(af og til); 3 (oftest) og 4 (altid). Det er muligt at

fluktuationer i antal yngre læger bl.a. betinget af

undlade at svare på spørgsmålene. Andelen af

vakancer, men kan også skyldes, at enkelte afde-

ikke besvarede spørgsmål betegnes som N/A-

linger/specialer ikke ønsker at gennemføre 360°’s

raten. I forbindelse med 360°’s feedback er det

feedback for alle grupper af uddannelseslæger

muligt at afgive strukturerede kommentarer.

(bilag 8).

Data indsamles elektronisk og opbevares ano-

I alt 6891 respondenter har været inviteret, og

nymiseret, hvorfor det er muligt at samle data

heraf har 5013 givet feedback svarende til en

fra gennemført 360°’s feedback på det ønskede

overordnet responsrate på 73 %. Det gennem-

organisatoriske niveau fx afdelings-, center- eller

snitlige antal inviterede respondenter pr. FBM er

hospitals niveau eller på tværs af specialer. Kom-

fortsat for højt (gennemsnit 20,8 pr FBM) sam-

mentarerne indgår ikke i de aggregerede rapport

menlignet med de anbefalinger, der kendes fra

data.

litteraturen, hvor valide informationer opnås fra

I denne Årsrapport vises data fra de 282 feed-

8-10 respondenter. Antallet af respondenter, der

backrapporter, der er gennemført efter den va-

reelt afgiver svar er 15,9 pr FBM.

liderede spørgeramme . Herudover har 26 yngre

Der er således behov for at øge informationen til

læger deltaget i projekt vedrørende revision af

yngre læger og uddannelsesteamet i afdelinger-

spørgeramme (jf projekt s. 82) og 22 har gen-

ne, idet målet er at sikre, at kun det nødvendige

nemført 360°’s feedback efter den onkologiske

antal respondenter ”forstyrres”, således at der

spørgeramme.

ikke opstår træthed blandt respondenterne. Et

Data præsenteres på hospitalsniveau i forhold til

indsatsområde kunne være at fokusere på at øge

de 4 roller, de 12 temaer og for særligt udvalgte

andelen af inviterede respondenter, der svarer,

spørgsmål, som er udvalgt på basis af et forsk-

eller ved at den enkelte afdeling diskuterer, hvilke

ningsprojekt vedrørende den mulige brug af ag-

personalegruppe den yngre læge anbefales at

gregerede data til forbedring af kvaliteten af den

vælge som respondenter. Dette emne diskuteres

lægelige videreuddannelse (jf projekt side 88).

i Styregruppen for 360°’s feedback i 2014 samt i

I 360°’s feedback er der en veldokumenteret

LVR.

tendens til at score i den højeste ende af skalaen.
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Det betyder, at score 3 og 4 er acceptabelt niveau,

ca. 17 % af svarene indenfor rollen som leder/ad-

mens score 0-2 betragtes som ikke-acceptabel

ministrator/organisator afgives som lave score.

eller lav performance og dermed et område, der

Sammenlignes fordelingen af score i rollen som

behøver ekstra opmærksomhed i feedbacksamta-

leder/administrator/organisator for 2011 og 2012

len eller i den organisatoriske analyse.

ses, en tendens til at score bevæger sig opad
(større andel af score 4). Dette kunne tolkes som

Rolle niveau

en forbedring af yngre lægers evne til at agere i

Den samlede score fra respondenter fordelt på de

denne rolle.

4 lægeroller viser, at 93,6 % af alle afgivne score
Tema/kompetence niveau

fleste yngre læger har en god eller særdeles god

På hospitalsniveau opnås størst score på te-

performance i alle 4 roller. Sammenlignes med

maerne ”Ansvarlighed”, ”Ansvarlighed overfor

data fra 2011 og 2012 er andelen af lave score

patienter” samt ”Lytte”, mens lavest score opnås

fuldstændig uændret.

i ”Stress tolerance”, ”Prioritering” og ”Feedback”

I figur 10 vises % NA, fordelingen af score samt

som alle tilhører rollen som leder/administrator/

total andel af lave score (0-2) indenfor hver af

organisator. Dette mønster, er uændret i forhold

de 4 lægeroller. Der er størst andel af NA på de

til 2011 og 2012. Indenfor de enkelte afdelinger

spørgsmål, der vedrører rollerne professionel og

er der en mindre variation i hvilke temaer, der er

leder/administrator/organisator. Samtidig ses at

”top” og ”bund”.

Status

ligger på 3 eller 4, hvilket betyder, at langt de

Fig 10: Fordeling af 360 0’s feedback score på 4 lægeroller
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Spørgsmålsniveau

hjælpen er så langt væk, at det ikke giver mening

De spørgsmål, som er relevante at analysere på

at spørge om hjælp eller 4) at alle læger i afdelin-

spørgsmålsniveau, er spørgsmål, hvor andelen af

gen allerede er belastet i samme grad.

lave score (0-2) er >10 %, samt spørgsmål, hvor

Ved at sammenligne, hvordan forskellige respon-

de yngre læger i deres selvevaluering i høj grad

dentgrupper (speciallæger, plejepersonale, yngre

giver sig selv en lav score. I tabel XX er angivet de

læge kolleger og andre) inkl. de yngre læger (selv-

spørgsmål, som på organisatorisk plan belyser,

evalueringerne) besvarer spørgsmålet på forskel-

hvilke områder det fremadrettet vil være hen-

lige, men sammenlignelige afdelinger/specialer

sigtsmæssigt at fokusere på, i forhold til at øge

(se figur 11) er det muligt at diskutere mønstre og

yngre lægers kompetencer primært indenfor rol-

undres over netop forskelligheden.

len som leder/administrator/organisator.
Tabel 6: Spørgsmål fra 360 feedback andel af lave score >10%

% af afgivne svar i score
0-2

% NA

YL´s selvevaluering

Beder om hjælp ved for store
belastninger

12 %

14 %

26 %

Bevarer roen under belastninger

6,9 %

14 %

20 %

Kan træffe vanskelige beslutninger

11,2 %

18,5 %

34 %

Uddelegerer arbejdsopgaver

29,8 %

27%

56 %

Giver feedback

35,4 %

20 %

65 %

Er konstruktiv i sin feedback

10,1 %

25%

24 %

Kan acceptere kritik fra
andre

6,6 %

27 %

17 %

Den enkelte afdeling har på
statusmøderne for 2013 været
præsenteret for spørgsmålet
vedrørende ”Beder om hjælp
ved for store belastninger”
fordi lav score (dvs. yngre læger
beder ikke om hjælp) potentielt
kan 1) indebære patientsikkerhedsmæssige aspekter, 2) være
en indikator på en ikke hensigtsmæssig uddannelseskultur/
teamsamarbejde eller 3) kan
bunde i det simple faktum, at
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Fig 11: 360 0’s feedback - svarprofil fra forskellige medicinske afdelinger

I figur 11 ses, at der er meget stor variation i de

at en stor del af speciallægerne måske ikke direk-

yngre lægers score (fra 60 % til 0 % lave score),

te arbejder sammen med de yngre læger omkring

ligesom der er stor variation i, i hvor høj grad, der

den enkelte patient. I rollen som leder/administra-

er overensstemmelse mellem de yngre lægers

tor/organisator indgår spørgsmål, der handler om

selvevaluering og de øvrige samarbejdspartneres

beslutningsevne, prioritering, uddelegering samt

vurdering.

feedback, som også har en meget høj NA rate

Derudover har spørgsmålene vedrørende feed-

blandt speciallægerne. Igen med stor variation

back inkl. accept af kritik fra andre været dis-

indenfor de enkelte specialer. Den nye spørgeram-

kuteret på statusmøderne. Dette bl.a. fordi der

me forventes at nedbringe NA raten uden patient

gennem årene har været arbejdet på at forbedre

relaterede spørgsmål i de tværgående specialer.

evnen til at give og modtage feedback. Data fra

Ligeledes er en række af spørgsmålene omformu-

2011 og 2012 viser fuldstændig samme score,

leret/præciseret i den reviderede spørgeramme.

som data fra 2013. Der således brug for en an-

Det er dog vigtigt, at 360°’s feedback samler

derledes indsats fremadrettet – evt. tværfaglige

informationer fra mange forskellige samarbejds-

initiativer, der kan understøtte et fælles feedback

partnere, som ikke nødvendigvis alle kan bidrage

sprog.

med de samme informationer. Derfor er en relativ

NA- rate – hvem giver feedback på hvad?

høj NA rate et vilkår for metoden.
Status

Som det fremgår af figur10 varierer ”no answer”
indenfor de 4 roller med ca. 18 % NA i rollerne

Konklusion; Status for AUH samlet set er ”under

professionel og leder/administrator/organisator.

tilstrækkelig” niveau i forhold til at tilbyde yngre

I rollen som professionel indgår en række patient-

læger 360°’s feedback som en del af deres ansæt-

relaterede spørgsmål, som kræver, at den, der

telse på AUH. Som i tidligere år peger resulta-

svarer har observeret, hvordan en yngre læge

tet fra 360°’s feedback på, at der er behov for

konkret har informeret patienten om komplikatio-

indsatsområder omkring rollen som leder/admi-

ner, behandling mm. Ofte er det plejepersonalet,

nistrator/organisator (stres tolerance, uddelega-

der kan svare på disse spørgsmål, mens op mod

ring, prioritering og feedback).

hver 3. speciallæge ikke kan svare. Dette indikerer,
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Indikator 8

Ved besøget på Kirurgisk afd L rejste inspekto-

Inspektorrapporter – andel af rapporter med

rerne kritik af uddannelsesindsatsen, og der er ef-

tilfredsstillende score

terfølgende i et konstruktivt samarbejde mellem
afdelingens uddannelsesteam, centerledelsen og

Den eksterne evaluering varetages af Sundheds-

UKO’en lagt en detaljeret plan for de tiltag, der

styrelsen gennem inspektorordningen.

skal sikre en forbedring af uddannelsen på afde-

Der er i 2013 gennemført 4 inspektorbesøg på

lingen i henhold til indsatsområderne fra besøget.

AUH i 2013 og i forbindelse med 3 af de 4 besøg er

Rapporterne kan læses på www.sst.dk 2

den procedure, der blev indført i 2012 vedrørende

I bilag 6 er angivet i alt 41 afdelinger hvoraf 9

inspektorbesøg på AUH blevet fulgt . Denne mo-

har opnået indikatorniveauet ”særdeles god”, 16

del er med til at sikre, at inspektorerne får de nød-

”tilstrækkelig” og 10 ”under tilstrækkeligt” niveau.

vendige og tilstrækkelige oplysninger. Samtidig

4 afdelinger har aldrig haft besøg, og 2 har haft

understøtter dialogen på formødet afdelingens

besøg efter den gamle ordning, og kan derfor ikke

selvevalueringsproces. Kombineret med det efter-

scores efter samme indikator. Sammenlignet med

følgende møde med deltagelse af centerledelsen

status 31/12 2012 er der sket en reduktion i antal-

sikres den direkte ledelsesmæssige forankring og

let af afdelinger, der ikke har haft inspektorbesøg

mulighed for at diskutere og kommentere rappor-

som forventet fra 23 til 19 afdelinger. Samtidig

ten i et bredere perspektiv.

er antallet af afdelinger, der har haft besøg for

Inspektorerne har i deres beskrivelser af afdelin-

mere end 5 år siden desværre steget fra 7 til 12

gerne og hospitalets indsats på området lægelig

afdelinger. Positivt er det, at der allerede er aftalt

videreuddannelse positivt bemærket den store

besøg på 6 afdelinger i 2014, heraf 2 afdelinger,

indsats, der ydes fra centralt hold med at videre-

der aldrig har haft inspektorbesøg.

1

udvikle den lægelige videreuddannelse samt sikre
opbakning til afdelingernes uddannelsesteam via

Konklusion; Status for AUH indikatoren ”Inspek-

de 2 uddannelseskoordinerende overlæger.

torrapporter” vurderes som værende ”tilstræk-

Alle besøg er foregået i en konstruktiv ånd og 3

kelig”.

(afd U, KBA og KMA) ud af 4 afdelinger har fået

AUH tillægger inspektorbesøgene stor værdi, men

meget stor ros for deres indsats, og alle opnåede

det er vigtigt for AUH, at den eksterne evaluering

en score på mere end 85 % af maksimalscore

efterfølgende skaber mest mulig uddannelses-

svarende til niveauet ”særdeles god”. Særligt

værdi idet besøgene kræver stor planlægning og

positivt var det, at Klinisk Mikrobiologisk afdeling

forberedelse for den enkelte afdeling. Der vil der-

ved deres genbesøg næsten fik ”fuldt hus” med 15

for fortsat blive gjort en stor indsats fra HR-LVU

4-taller ud af 16 mulige.

med at understøtte besøgene

1
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/
l%c3%a6gelig+videreuddannelse/inspektorbes%c3%b8g

2
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-ogtandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter
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4. Perspektivering
Strategien for den lægelige videreuddannelse

er i forankringsfasen, hvor de fortsat skal følges

(LVU) på Aarhus Universitetshospital (AUH) fast-

tæt, indtil de bliver en naturlig del af kulturen på

lægges i tæt dialog og samarbejde med lægefaglig

alle afdelinger. Opfølgningen sker på møderne i de

direktør Claus Thomsen. På månedlige møder

Lægelige Videreuddannelsesråd og ved statusmø-

mellem Claus Thomsen og de uddannelseskoordi-

derne i de enkelte afdelinger.

nerende overlæger diskuteres væsentlige elementer i LVU. Denne dialog sikrer, at LVU hele tiden

På baggrund af teoretisk viden om faktorer, der

er i tråd med hospitalets overordnede strategi og

har betydning for ”god” uddannelse er der på AUH

overordnede planlægning, og at strategien smidigt

defineret en række indikatorer til brug for monito-

kan justeres i takt med de mange udfordringer,

rering af indsatsen i LVU. Disse indikatorer siger

som hospitalet, og dermed LVU, står overfor.

tillige noget om, hvor langt vi er med implemente-

Strategien sikrer, at arbejdet med LVU bliver

ring af de mål, der sættes for LVU. Kvalitetsmoni-

målrettet. Identificerede indsatsområder følges

toreringsprogrammet er nu ved at være komplet

af konkrete handleplaner, som udarbejdes på alle

(se side 35). De kommende år vil vi vurdere, om der

niveauer:

fortsat er brug for at monitorere alle parametre,

1.

for den enkelte yngre læge via individuelle ud-

eller om vi kan opnå samme viden med færre må-

dannelsesplaner og handleplaner på baggrund

linger. Vi arbejder dermed med vores kvalitetsmo-

af 360°’s feedback

nitorering på samme måde, som vi arbejder med

for gruppen af yngre læger i afdelingen gen-

alle andre områder i LVU.

2.

nem 3-timers møder
3.
4.

for afdelingen som helhed via handleplan fra

De mange eksterne og interne faktorer, som påvir-

statusmøder

ker LVU på AUH, kunne have påvirket kvaliteten i

på hospitals /centerniveau gennem fastsæt-

den lægelige videreuddannelse. Det er imidlertid

telse af et overordnet fokusområde/tema for

ikke tilfældet overordnet set. Faktisk er det lykke-

LVU på baggrund af hospitalets overordnede

des, at bevare en høj kvalitet samtidig med de

strategiske indsatsområder.

mange strukturændringer, som det fremgår af
afsnittet om status i LVU på AUH.

vist sig at fungere i praksis. Der er således også i

Der er imidlertid ikke tvivl om, at vi befinder os på

2013 opnået mange gode resultater indenfor den

en brændende platform, og at vi i de kommende

lægelige videreuddannelse på AUH.

år må indstille os på, at arbejdet med LVU vil
ændre sig og blive udfordret i takt med at vores

På AUH er der efter en målrettet indsats nu struk-

arbejdsvilkår generelt ændres på hospitalet og i de

tur på uddannelsesvejledning, vejledersamtaler og

enkelte afdelinger / specialer.

uddannelsesplaner. Det næste skridt er, at arbejde

De data, vi har præsenteret i denne rapport, viser,

målrettet med kompetencevurdering, som er den

at strukturen i den lægelige videreuddannelse på

form for specialisteksamen, vi har valgt at anvende

AUH er på plads. Det er et godt udgangspunkt til

i Danmark. Årets tema 2013 blev derfor systema-

det fremadrettede arbejde med kvaliteten i LVU.

tisk og struktureret kompetencevurdering. Det

Fra i høj grad at have koncentreret os om de kvan-

betyder ikke, at der ikke længere skal arbejdes

titative aspekter, er tiden nu moden til at gå dybere

med vejledning og vejledersamtaler, tværtimod.

ind i de mere kvalitative aspekter af LVU, dvs se

Det er et udtryk for, at disse indsatsområder nu

mere på indhold end antal.
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Denne måde at arbejde målrettet med LVU har

Fremtidige indsatsområder for LVU, AUH
- 10 punktsplanen
Faculty Development

da indikatoren for dette område ikke er defineret

Internationalt fylder Faculty

endeligt.

Development en del i de klini-

Kompetencevurdering skal altid følges af feed-

ske sundhedsuddannelser – og

back. Den internationale trend er at gå fra den

dermed også på området lægelig

mere summative opfattelse af kompetencevurde-

videreuddannelse (LVU). Der er

ring som en ”eksamen” til en langt mere formativ

enighed om, at det er nødvendigt

vurdering, som har til formål at fremme den en-

med en vis uddannelse af de

kelte læges udvikling. Det vil kræve, at yngre læger

kliniske vejledere og hovedvej-

i højere grad trænes i at sætte egne mål for læring

Akademiker lederne i LVU. Der er et konstant

og finde strategier til at nå målet. Yngre læger kan

behov for opkvalificering af vej-

ikke gøre dette alene og derfor vil en af mulighe-

ledere, ligesom udskiftninger gør det nødvendigt

derne i fremtiden være at uddannelsesteamene

altid at have et tilbud til nye aktører. Afdelingsle-

inkl. vejledergruppen bliver bevidst om og trænes i

delsen og afdelingernes uddannelsesteams har

at udnytte forskellige former for vejledning stræk-

sammen med HR-LVU et stort ansvar for at sikre,

kende sig fra instruktion og supervision over faci-

at den gode udvikling i LVU på den enkelte afde-

litering til en mere coachende tilgang til vejleder-

ling ikke forsinkes, når der kommer nye aktører på

rollen. Afdelingerne skal hjælpe med at præcisere

banen.

mål/muligheder, men bevægelsen frem til målet

Videreuddannelsesregion Nord udbyder vejle-

skal ske for den yngre læge.

derkurser og kursus for uddannelsesansvarlige

Ved at sætte kompetencevurdering som tema i

overlæger. Der har ikke været tradition for centralt

2013 har vi indirekte også sat fokus på feedback

at udbyde kurser for uddannelseskoordinerende

i LVU. Gennem alle år har feedback været efter-

yngre læger (UKYL). Det kan derfor være van-

spurgt på alle niveauer og kvalitetsmålingerne

skeligt for den enkelte UKYL og for afdelingen at

viser tydeligt, at der er behov for at forbedre den

udnytte den kapacitet, der ligger i at involvere de

feedback, der gives som en del af det daglige

yngre læger i LVU. Det kunne overvejes at etablere

arbejde/uddannelse. Som en naturlig udløber af

et kursusforløb for denne gruppe, gerne forankret

det fortsatte fokus på kompetencevurdering vil

i gruppen af erfarne UKYL’er og med støtte fra

feedback udgøre en betydelig del af Årsmødet i

HR-LVU.

juni 2014.

Kompetencevurdering
og feedback

Kvalitet i vejledning og
vejledersamtaler

Som allerede nævnt har struktureret og syste-

En af indikatorerne i AUHs kvalitetsmonitorering

matisk kompetencevurdering været indsatsom-

er vejledersamtalerne. Alle yngre læger har sam-

råde for LVU på AUH i 2013. De første ”målinger”

taler med deres vejleder mindst 3 gange i et forløb

på hvor langt AUH er med implementeringen af

(introduktions-, justerings- og slutsamtale). Imid-

kompetencevurdering er præsenteret i resul-

lertid siger antallet af afholdte samtaler ikke me-

tatafsnittet (tabel 1, s.31). Det er ikke fastlagt,

get om kvaliteten i disse samtaler. Det, at registre-

hvordan implementeringen fremover vil blive fulgt

re udarbejdelsen af individuel uddannelsesplan,
er et skridt på vejen. Den uddannelsesansvarlige
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overlæges godkendelse af denne uddannelsesplan

teamtræning vil i fremtiden komme i fokus, fordi

er ligeledes et skridt videre i afdækningen af, hvad

vores arbejde er tværfagligt og foregår i teams.

der egentligt sker under disse samtaler. Enkelte

I 2014 vil Region Midtjylland fremlægge en strategi

afdelinger bruger supervision af samtalerne for at

for færdigheds- og simulationstræning i regionen,

sikre, at de sker med fornøden kvalitet, men det er

som vil omhandle alle sundhedsuddannelser.

ikke muligt at supervisere alle samtaler. Det er et

Også AUH vil i de kommende år anvende færdig-

oplagt felt til videre undersøgelse og afdækning

heds- og simulationstræning i kompetenceudvik-

med det formål at finde frem til, hvordan man

lingen af sundhedsfaglige personale – herunder

afholder den ”gode og effektive” vejledersamtale.

yngre lægers uddannelse.

Måske kan man på visse områder overveje gruppesamtaler på samme vis som gruppeudviklingssam-

Vejledermøder

taler vinder indpas i andre personalegrupper.

På AUH er vejledermøder på

På samme vis har vi ikke nogen viden om, hvordan

mange afdelinger blevet et

den kliniske vejledning foregår ud over naturlig-

naturligt element i afdelingernes

vis, at langt de fleste uddannelsesforløb forløber

arbejde med LVU. Disse møder

tilfredsstillende. Der er lavet observationsstudier

bruges til at gøre status over

af klinisk vejledning, men disse ligger en del år til-

LVU i afdelingen, men også til

bage, og der er sket en stor udvikling på dette felt.
Når det gælder 360°’s feedback samtalerne, har
vi mere viden om indhold og kvalitet af disse, da

Kommunikator at følge op på de individuelle
uddannelsesforløb i afdelingen.
Møderne bruges til at diskutere

alle nye feedback facilitatorer har supervision

afdelingens uddannelse og uddannelsesmiljø og

ved erfaren konsulent. Igangværende internatio-

til fortsat kompetenceudvikling af afdelingens

nalt anerkendt forskning i feedback facilitatorers

hovedvejledere og kliniske vejledere. På mange

performance vil yderligere afdække dette felt og

afdelinger er det kun speciallægerne, der deltager

resultaterne vil kunne bruges fremadrettet til

i disse møder, og det er nødvendigt at overveje,

forbedring af såvel vejledersamtaler som 360°’s

hvordan man kan få involveret de hoveduddan-

feedback samtaler.

nelses- og introduktionslæger, som fungerer som
hovedvejledere og kliniske vejledere.
Den stigende åbenhed omkring diskussionen af de

Færdigheds- og simulationstræning vil fremadret-

individuelle uddannelsesforløb på afdelingerne har

tet fortsat være en udbredt uddannelsesmetode

medvirket til, at nogle specialer er begyndt at lave

som supplement til mesterlære. Den tværfaglige

”overleveringsforretninger”. Det betyder, at der

teamtræning er veletableret på områder med

etableres kontakt mellem de afdelinger, som den

akutte livstruende tilstande f eks træning i modta-

enkelte yngre læge roterer mellem. Dermed bliver

gelse / behandling af traumepatient, akut medi-

det muligt at sikre den yngre læges fortsatte kom-

cinsk patient, obstetriske komplikationer, akutte

petenceudvikling, ligesom man kan lave individu-

anæstesiologiske og pædiatriske problemstillinger

elle aftaler omkring eventuelle problemfelter. Den

m fl. Det inter-professionelle aspekt omkring

yngre læge deltager naturligvis i denne dialog.
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Færdighedstræning

Uddannelsesteams i afdelingen
På mange afdelinger har man dannet uddannel-

Arbejdstilrettelæggelse og
uddannelsesplanlægning

sesteams. Disse involverer foruden afdelingsle-

Arbejdstilrettelæggelse og vagt-

delsen uddannelsesansvarlig overlæge, uddan-

struktur er essentielle i faktorer i

nelseskoordinerende yngre læge, skemalægger og

uddannelsen af yngre læger. Spe-

eventuelt specialets postgraduate kliniske lektor.

ciallægeuddannelsen foregår for-

På flere afdelinger er der en spirende forståelse

trinsvist som arbejdspladsbaseret

for fordelene ved at danne tværfaglige uddannel-

læring dvs. lægerne lærer, mens de

sesteams. Dette i erkendelsen af, at rammerne for

arbejder og af at arbejde. Alle afde-

uddannelsen og uddannelsesmiljøet er de samme

linger har i 2014 planer om ændring
af arbejdstilrettelæggelsen for

for alle sundhedsfaglige uddannelser. Arbejdet
og inter-professionel uddannelse er udbredt, når

Leder/
at sikre god uddannelse samtidig
Administrator/ med at kvalitet i patientbehandling,

det gælder teamtræning i simulerede scenarier.

Organisator pleje og rehabilitering er i fokus. At

på et hospital sker i et tværfagligt samarbejde,

sikre og styrke samarbejdet – dvs.

Tanken, at danne et tværfagligt uddannelsesteam

krydspunkter i dagligdagen – mel-

i afdelingen, er derfor nærliggende. Dette betyder ikke, at der ikke fortsat skal være monofaglig

lem yngre læger og speciallægerne (mestrene)

uddannelse, men det betyder, at man måske på

er essentielt for læringen og vil fremadrettet

visse områder kan effektivisere uddannelsen i

være et fokus område for alle afdelinger på AUH.

afdelingen, og måske samtidig øge kvaliteten af

Dette kræver at hospitalet sætter fokus på dette

det fremtidige samarbejde mellem faggrupperne.

område.

Den tværfaglige tilgang til sundhedsuddannelser

I 2013 er der foretaget inventering af sengeafsnit

vil være en af de ting, HR-LVU vil arbejde aktivt på

og ambulatorier. Resultaterne herfra kan hjælpe

at fremme.

os med at finde frem til løsninger i arbejdstilrettelæggelsen, der sikrer, at vi samtidig leverer
udannelse og patientbehandling af høj kvalitet
samtidigt. Ambulatorieinventeringen har f eks
vist, at flere patienter ses af en læge med højere
charge, end det egentligt er nødvendigt. I sådanne
tilfælde ville det være oplagt, at overveje, om en
yngre læge kunne allokeres til dette ambulatorium,
eller om man kunne »samle« de patienter, der er
velegnede til »yngre læge ambulatorium« gennem
ændringer i visitationen. Inddragelse af viden af

Samarbejder

denne karakter fra de analyser, vi foretager med
andet fokus end LVU, vil kunne bidrage positivt
til en ændret arbejdstilrettelæggelse, som også
kunne fokusere på lægelig videreuddannelse. Basis for dette er et meget tæt samarbejde mellem
planlægger af hhv. patientbehandling og uddannelse i den enkelte afdeling.
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Trivsel på arbejdspladsen
- uddannelsesmiljø

Sundhedsfremmer

”Vores uddannelse”
For det kommende samlede universitetshospital

På trods af gode resultater i

er mantraen ”Vores patient, og vores faciliteter”.

målingen af arbejds- og ud-

Vi kan med god mening omskrive dette mantra til

dannelsesmiljø på AUH er det

”Vores uddannelse”. De nye organisationsformer

tankevækkende og meget

vil kræve, at vi i langt højere grad uddanner hinan-

bekymrende, at vi på AUH kan

den på tværs af afdelinger og specialer. Et eksem-

registrere en stigning i antallet

pel er udvidelsen af Fælles Akut Afdeling (FAA),

af uhensigtsmæssige uddan-

hvor yngre læger fra mange forskellige specialer

nelsesforløb, som involverer

vil have funktion, men hvor det ikke nødvendigvis

yngre læger på alle niveauer/

er speciallæger fra eget speciale, som supervise-

trin i uddannelsesforløbet og

rer. Et godt eksempel vil være de KBU-læger, som

på tværs af specialer. Der er

ansættes i FAA. De vil få behov for at speciallæger

derfor behov for, at AUH i 2014

og læger, der er på højere trin i deres uddannelse

igangsætter et analysearbejde på dette område,

deltager i supervisionen, selv om de ”tilfældigvis”

og etablerer et tættere samarbejde mellem de

er ansat på en anden afdeling. Alene af den grund,

relevante aktører (HR, Arbejdsmedicinsk klinik,

at der er for få speciallæger ansat i akutafdelingen

FAYL/TR, Arbejdsmiljøteamet, Hospitals og Cen-

til også at varetage al klinisk vejledning og super-

terledelser) med henblik på at finde frem til mulige

vision i denne afdeling. Dette er et paradigmeskift,

forebyggende tiltag.

som vi vil få brug for at italesætte og effektuere,

Det vil være relevant at inddrage resultaterne fra

og som vi på sigt vil kunne nyde gavn af i nyere

Trivselsundersøgelse og lederevaluering (TULE)

former for ambulatoriedrift og i den kommende

og Arbejdsplads vurdering (APV) undersøgelserne

Dagkirurgiske Afdeling. Der foregår allerede en

i arbejdet med at øge trivslen på arbejdspladsen,

vis supervision på tværs af specialer i det akutte

også selv om disse ikke har specielt fokus på yngre

område. Fremover vil der blive behov for at denne

læger. Disse analyser bidrager med viden om de

mere tværgående oplæring og supervision spredes

fysiske rammer og ledelsen på de afdelinger, hvor

til alle specialer på såvel det akutte, som det elek-

yngre læger er ansat.

tive område.
Perspektivering

Transformation fra student til læge opleves svær
for mange helt nyuddannede læger. Der er indledt
et samarbejde med Aarhus Universitet mhp at
afklare, hvordan vi fremover kan være med til at
støtte denne transformation.
Et andet aspekt, som måske kunne øge trivslen,
er at sætte fokus på introduktionen af nye læger
i afdelingerne. En klar forventningsafstemning i
forbindelse med introduktionssamtalen kan være
med til at minimere følelsen af ikke at ”få lov til” at

Medicinsk
ekspert

lære det, man gerne ville og havde forventet.
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Forberedelse til udflytning
af AUH under samme tag

Der er mange faktorer, som indikerer, at der vil ske

Alle de ovenstående faktorer skal tages med i

på hospitalsplan i de kommende år. Den organisa-

planlægningen af AUH under fælles tag. Vi ved, at

tion vi har opbygget vil blive genstand for en eva-

der skal ske en omlægning til mere ambulant/dag-

luering hen over sommeren / efteråret 2014. Dette

kirurgisk virksomhed i fremtidens hospitalsvæsen.

for at sikre, at vores organisering fortsat matcher

Derfor er vi allerede nu i gang med at diskutere,

opgaven. Helt i tråd med den måde vi på AUH over-

hvilke implikationer det vil få for den lægelige

ordnet arbejder med udviklingen af LVU. Det er i

videreuddannelse. Det kan være vanskeligt at gen-

denne proces vigtigt, at de uddannelsesansvarlige

nemskue, hvordan fremtidens hospitalsvæsen ser

overlæger i afdelingerne inddrages proaktivt og

ud, og dermed vanskeligt at gennemskue, hvordan

tidligt i processerne og ikke først orienteres når

det lægelige arbejde påvirkes og ændres som

beslutningerne er taget.

følge af ændrede krav fra såvel befolkning som

Samarbejde og dialog på området LVU – lokalt –

politikere. Derfor virker det til tider uoverskueligt

på hospitalet - regionalt bliver en af de vigtigste

med alle disse forandringer på samme tid.

hjørnestene i bestræbelserne på at kunne bevare,

Det er imidlertid ikke til diskussion, om vi ønsker

men også udvikle kvaliteten i den lægelige videre-

disse ændringer, eller om vi kan følge med – det

uddannelse til gavn for vores patienter.

ændringer i den overordnede organisering af LVU

skal vi, og det kan vi, og det vil vi også gerne. Det
kræver planlægning, og det kræver, at vi – også

Et andet perspektiv, der vil indgå i de organisatori-

i LVU - er klar til at ændre vores planlægning

ske overvejelser er, hvordan vi styrker forskningen

samtidig med, at vi er i gang med at gennemføre

i medicinsk uddannelse, måske ved at etablere

planlægningen. Det er derfor vigtigt, at vi hele

Ph.d.-studier på AUH indenfor dette område. I

tiden holder målet for øje: ”Den største viden, den

denne Årsrapport præsenteres for første gang

bedste behandling”. Vi uddanner læger for at sikre

alle de gode uddannelsesprojekter, der foregår på

den bedst mulige patientbehandling i fremtiden,

AUH og dermed er den fortsatte udvikling inden-

også selv om den virkelighed, vi uddanner i lige nu,

for forskning i medicinsk pædagogik skudt rigtig

er noget tumultarisk.

godt i gang.

Til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de uddannelsesteams, afdelingsledelser og centerledelser,
der har arbejdet så engageret, målrettet og fokuseret med at forbedre den lægelige videreuddannelse på
AUH.

Professionel
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Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer

Indikator

Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Særdeles godt

Kommentarer

Indikator 1
Andel af speciallæger, der
har gennemført vejlederkursus

< 90 %

≥90 %

≥ 95 %

Deltagelse i basalt vejlederkursus efter 1. Januar 2004.
Data er baseret på afdelingernes oplysninger vedr.
behov for deltagelse af speciallæger i vejlederkurser pr
31/12 2012 kombineret med
deltagelse i AUHs vejlederkurser 2013/2014

Indikator 2
Andel af UAO som har deltaget i eller er tilmeldt kursus
for UAO i 2014

ingen har gennemført

1 ud af 2
eller
2 ud af 3 har gennemført

alle har gennemført

Kurset har ikke været afviklet eller udbudt i 2013

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

≥95 %

>98 %

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

≥90 %

> 98 %

score i alle subgrupper ≥
3,5 og
Svar % 65 - 75

score i alle subgrupper ≥
4 og
Svar % ≥75

De 4 YL spørgsmål indgår
ikke i indikator niveauet Svar
% ≤ 65 er markeret med *
Gruppe 4 spm; Arbejdstilrettelæggelse indgår ikke i
vurderingen i det svarskalaen på 2 af spørgsmålene er
afvigende
Svar % < 85 er markeret
med *

Indikator 5
LUDO – monitorering af uddannelseskulturen

score i alle subgrupper <
3,5 og
Svar % ≤ 65

Indikator 6
Evaluer.dk

øvrige og
svar % < 85

score i 5 af 6 grupper ≥ 7,0 og
Svar % ≥85

score i 4 af 6 grupper ≥ 8,0
og resten ≥7 (inkl. øvrige
forhold) og
% svar ≥ 90

Indikator 7
Gennemførte 360 0’s feedback samtaler/som planlagt

< 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

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

ingen score 1 og 2, og minimum 6 score på 4

Indikator 8
Inspektorrapport med tilfredsstillende score
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Bilag 2 - Oversigt over speciallæge stillinger og
klassificerede YL-stillinger på AUH pr. 31/12 2013

Afdeling

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro.-stilling

KBU-stilling

AKUTCENTRET
Med. Geriatrisk afd. G

11

9

0

6

0

Med. Endokrinologisk afd. MEA

28

12

6

6

6

Klin. Farmakologi

3

2

0

2

0

Ortopædkir afd. E

59

11

0

5

8

I alt Akutcentret

101

34

6

19

14

ABDOMINALCENTRET
Kir. Gastro. afd. L

18

6,25

0,5

2

4

Kirurgisk afd. P

21

6,25

4

2

4

Plastikkir. afd. Z

13

5

0

2

0

Urinvejskir. afd. K

27

6,70

0

3

2

Nyremedicinsk afd. C

12

8

0

2

2

Radiologisk afd. (THG/NBG)

42

13

0

3

0

Anæstesiologisk afd.

71

18,5

0

0

0

Samfundsmedicin (ad hoc)

0

0

0

1

0

204

63,7

4,5

15

12

I alt Abdominalcentret

HJERTECENTRET
Lungemedicinsk afd. LUB

14

9

1

3

3

Børneafdeling A

50

9

10

3

0

Gyn/obstetrisk afd. Y

44

12

6

2

0

Hjertemedicinsk afd. B

52

13

0

15

0

Thoraxkirurgisk afd. T

18

4

0

2

0

Karkirurgisk afd. T

7

4

0

2

0

Anæstesisiologisk-Intensiv afd. I

61

12

0

0

0

Billeddiagnostisk afd.

18

13

0

0

0

264

76

17

27

3

I alt Hjertecentret
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Afdelinger

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro.-stilling

KBU-stilling

HOVED-NEURO-CENTRET
Neurologisk afd. F

22

8

2,67

3,5

0

Neurofysiologisk afd.

8

0

3

0,5

0

Neuroradiologisk afd.

12

4

0

0

0

12,5

3,5

0

3

0

Neurokirurgisk afd. NK

19

5

1

2

0

Øre, næse og hals afd. H

20

8

0

5

0

Øjenafdeling J

21

13

0

6

0

13,8

5

0

0

0

128,3

46,5

6,67

20

0

Nuklearmedicinsk afd. & PET

Tand, mund og kæbekir. afd. O
I alt Hoved-Neuro-Centret

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET
Patologisk institut

21

8,25

1

3

0

Klin. Biokemisk afd.

11

3

0

3

0

Klin. Mikrobiol. afd.

7

2

0

3

0

Klin. Genetisk afd.

7

5,5

0

2

0

Klin. Immunologisk afd.

7

5

0

2

0

Med. Hæmatologisk afd. R

27

9

3

4

0

Med. Reumatologisk afd. U

11,6

9

0

2

0

Med. Hep-Gastro-med. afd. V

12,5

6

0

3

2

9

7

1,5

2

2

50

17

0

13

0

11,5

9

0

5

0

7

1,5

0

1,5

0

181,6

82,25

5,5

43,5

4

879

302

40

125

33

Infektionsmedicinsk afd. Q
Onkologisk afd. D
Dermato-venerologisk afd. S
Arbejdsmedicinsk klinik
I alt K-I centret
I alt AUH

58

4

Jakob Jakobsen
Anne-Sofie Kannerup
Gete Eschen
Stefan Vind-Kezunovic
Anette Bagger Sørensen
Solveig Klok Matthesen
Susanne Scheppan
Klaus Koch
Lone Buus
Kasper Vad Jepsen
Thomas Dissing

Niels Thomassen
Peter Christensen

Martin Heje

Nicolai Spjeldnæs

Jens Kristian Madsen

Arne Lücke **

Jørgen Heslop
Helle Nibro **
Svein Åge Rodt

11

Kirurgisk afd. P

Plastkir. Afd. Z

Nyremedicinsk afd. C

Radiologisk afd. (THG
og NBG)

Anæstesiologisk afd.

I alt Abdominalcentret

12

5

Dorthe Ritz Møller

Peter Rask
Poul Erik Lundbech **

Kir. Gastro. Afd. L
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Afd. K

7

6

I alt Akutcentret

Urinvejskir.

7

Rikke Thorninger
Jolita Stapulioniene
Bjarne Mygind Klavsen

Claus Möger
Bent Erling Lindblad

Ortopædkir afd.E

22

2

2

2

3

4

85 %

96

76

67

81

92

86

83

86%

80

100

100

82

% af
speciallæger med
vejlederkursus

ABDOMINALCENTRET

17

1

6

Maja Hellfritzsch Simonsen

Lene Sundahl Mortensen
Jane Dahl Andersen

Sten Lund
Eva Ebbehøj

3

Torben Laursen

Anne Søby Jensen

Marianne Ørum*/**

AKUTCENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Klin Farmakologi

Med. Endokrin. Afd. MEA

Med. Geriatrisk afd. G

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig
overlæge (fed: deltaget
i kursus for UAO, * tilmeldt kurset, ** tiltrådt
som UAO i 2013)

1453 timer

558

274

51

224

144

Ingen data

202

520 timer

374

56

Ingen data

90

Ekstern undervisning obligatoriske
kurser i speciallægeuddannelsen

4

Svein Åge Rodt

Anette Bagger
Sørensen

Nicolai Spjældnæs

Tine Engberg
Damsgaard

1

Torben Laursen

PKL i afdelingen

10

Gustav Gerstrøm
Karsten Gadegaard
Morten Hasager Kirk
Julie Mackenhauer
Susanne Scheppan

Mette Hjørringgaard
Madsen

Nicolaj Spjældnæs
Sven Fuglsig

Gitte Hougaard
Martin Heje

2

Ole Rahbek
Thomas Baad-Hansen

Inspektorer i afdelingen

Bilag 3 - Oversigt over afdelingens aktører i den
lægelige videreuddannelse, AUH pr. 31/12-2013
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Camilla Molich Hoff
Mindaugas Bazys
Jens-Jacob Mølby Henriksen
Anders Hessellund

Vibeke Fink-Jensen

Anne Arveschoug

Tina Obbekjær* / **

Therese Ovesen **

Peter Jeppesen

Jytte Binderup Buhl

Neuroradiologisk afd.

Nuklear-Med. Afd. &
PET

Neurokirurgisk afd. NK

Øre, næse og hals afd. H

Øjenafdeling J

Tand, mund og kæbe kir
afd. O

8

Annette Obel

Birger Johnsen

Neurofysiologisk afd.

I alt H-N-Centret

Steffen Fuchs

Trine Tandrup Lamm

Neurologisk afd.F

9

Jens Hartlev

Rolf Anderlund Blauenfeldt
Camilla Mærsk-Møller

26

3

4

1

3

19

1

3

4

2

3

3

0

3

80 %

79

86

75

74

80

92

75

82

77 %

83

92

?

33

81

86

72

78

% af
speciallæger med
vejlederkursus

HOVED-NEURO-CENTRET

11

Jens Erik Kristensen

Pia Ipsen
Sten Mellerup Sørensen

Billeddiagnostisk afd.

13

Toke Ravn

Dorte Bülow Keld
Niels Christian Melsen
Hanne Lippert

Anæstesiologisk-Intensiv afd. I

I alt Hjertecentret

Mogens Kærsgaard Jensen

Jesper Laustsen

Hjerte-lunge-karkir.
(Kar)

1

Frank de Paoli (lunge)
Diana M. Røpcke (hjerte)

Hans-Henrik Kimose

Troels Bødker Thim (SKS)
Farhad Waziri (THG)

Susanne Aagaard
Kent Lodberg
Christensen

Hjertemedicinsk Afd. B

Hjerte-lung-karkir.
(Thorax)

6

Christina Blach Sørensen
Kirsten Marie Schiøtt

Susanne Axelsen **
Lone Storgaard*

Gyn/Obstetrisk Afd. Y

4

Ida Kangas

Sune Rubak

3

Børneafdeling A

Lene Dahl Sønderskov

Ole Hilberg

HJERTECENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Lungemedicinsk Afd.
LUB

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig
overlæge (fed: deltaget
i kursus for UAO, * tilmeldt kurset, ** tiltrådt
som UAO i 2013)

381 timer

5

100

151

ingen data

5

40,5

ingen data

79

1052 timer

57

232

98

ingen data

213

452

Ingen data

Ingen data

Ekstern undervisning obligatoriske
kurser i speciallæge-uddannelsen

4

Thomas Jensen

Gorm Burckhard
von Oettingen

Anni Morsing

Erik Hvid Danielsen

5

Svein Åge Rodt

Hans-Henrik
Kimose

Niels Holmark
Andersen

Gitte Eriksen

Sune Rubak (Feedback og vejledning)

Ole Hilberg

PKL i afdelingen

5

Sven Erik Nørholt

Jesper Eriksen

Gorm Burckhard von
Oettingen

Vibeke Fink-Jensen

Birger Johnsen

6

Joachim Lütken

Jesper Laustsen

Hans Pilegaard

Ditte Trolle
Ida Kirkegaard

Sune Rubak

Inspektorer i afdelingen

% af
speciallæger med
vejlederkursus

2

6

Pernille Axel Gregersen

Sabine Becker

Majbritt Jeppesen

Christian Nielsen Wulff
Lene Haldbo-Christensen
Mads Kirchheiner Rasmussen

Susanne Boonen

Christian Erikstrup **

Erik Kay Segel

Mogens Pfeiffer Jensen

Jens Frederik Dahlerup

Hanne Arildsen

Carsten Rytter

Birgitte StausbølGrøn*/**

Ane Marie Thulstrup

13

51

Klin. Genetisk afd.

Klin Immunologisk afd.

Med. Hæmatologisk
afd. R

Med. Reumatologisk
afd. U

Med. Hep-Gastro-med
afd. V

Infektionsmed. Afd. Q

Onkologisk afd. D

Dermato-venero-logisk
afd.S

Arbejdsmedicinsk klinik

I alt K- I Centret

I alt AUH

53

14

Sorosh Taba

Rasmus Lederballe

Trine Silkjær

Susan Mikkelsen

Thomas Greve

Marianne Kragh Thomsen

Klin. Mikrobiol. afd.

116

28

0

2

3

2

4

2

2

1

2

Kirstine Kjær Kirkegaard

Søren Ladefoged

Klin. Biokemisk afd.

2

Mette Bak Nielsen

81 %

76%

29

96

76

100

72

95

85

43

100

85

82
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KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Benedicte Parm Ulhøj
Trine Plesner

Uddannnelsesansvarlig
overlæge (fed: deltaget
i kursus for UAO, * tilmeldt kurset, ** tiltrådt
som UAO i 2013)

Patologisk Institut

Afdeling

Bilag/Appendiks
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3987

581 timer*

26

108

162

ingen data

14

150

13

20

17

ingen data

24

47

Ekstern undervisning obligatoriske
kurser i speciallæge-uddannelsen

22

9

Vivi Schlünssen

Anne Braa Olesen

Carsten Rytter

Hanne Arildsen
(Akut)
Søren FangelJensen (KBU)

Jens Frederik
Dahlerup

Mogens Pfeiffer
Jensen

Lone Sunde

Trine Plesner

PKL i afdelingen

32

8

Anne Braa Olesen

Carsten Schade Larsen

Anne Troldborg

Jesper Stentoft

Lone Sunde
Anne-Bine Skytte

Mikala Wang

Else Marie Vestergaard
Birgitte Brock

Inspektorer i afdelingen

Bilag 4 - Spørgsmål i monitorering af uddannelseskulturer - LUDO

Læringsmiljø (18 spm.)
Jeg oplever en positiv holdning hos afdelingsledelsen til at fordele ressourcer til uddannelse/udvikling.
Jeg får afsat uddannelses-/udviklingstid som en del af min arbejdsfunktion.
Jeg har passende ansvar i afdelingen.
Jeg har mulighed for at deltage i et forsknings-/udviklings projekt.
Der tages passende hensyn til uddannelse/udvikling i arbejdsplanlægningen.
Jeg har mulighed for at deltage aktivt i afdelingens uddannelsesaktiviteter/arrangementer.
Der er klare kliniske retningslinier.
Jeg har mulighed for at skabe kontinuitet i patientbehandlingen.
Der er i afdelingen en åben dialog om kvaliteten af afdelingens diagnostik og behandling.
Jeg har passende mulighed for personlig udvikling i rollen som læge.
Jeg har kliniske lærings-/udviklingsmuligheder nok.
Jeg har god mulighed for at lære relevante nye praktiske procedurer.
Min arbejdsbelastning er passende i forhold til mine muligheder for kompetenceudvikling.
Jeg oplever, at man som læge i denne afdeling opnår de uddannelses-/udviklings mål, der sættes.
Jeg er tilfreds med de faglige udfordringer, jeg får.
Jeg får mulighed for selvstændigt at udvikle mine kompetencer.
Jeg bliver løbende orienteret om nye behandlinger og tiltag i afdelingen.
Jeg har tilfredsstillende adgang til ny faglig information.

Arbejdesklima (9 spm.)
I afdelingen støtter vi hinanden i vanskelige arbejdssituationer
Jeg giver regelmæssigt konstruktiv feedback til kolleger.
Jeg oplever at der er ligestilling i denne afdeling med henblik på etnisk baggrund.
Jeg har et godt samarbejde med lægerne på mit eget niveau (yngre læger/speciallæger).
Mine kolleger videregiver gerne deres viden.
Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger.
Jeg oplever, at der er ligestilling i denne afdeling med henblik på køn.
Jeg føler, vi har en god tone og omgangsform i afdelingen.
Jeg føler, at jeg arbejder som del af et team.
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Supervisions - feedback kultur (12 spm)
Der udveksles gensidig feedback mellem yngre og seniore læger i afdelingen.
De kliniske vejledere er entusiastiske.
Jeg har en personlig uddannelsesplan eller udviklingsplan, der er relevant til mit behov.
Yngre læger får regelmæssigt konstruktivt feedback fra de seniore læger.
Den kliniske vejledning er velfungerende i dagligdagen.
De kliniske vejledere har gode pædagogiske evner.
De kliniske vejledere er tilgængelige.
De seniore læger udnytter dagligdagens kliniske læringsmuligheder effektivt.
De kliniske vejledere er kompetente vejledere.
Det er min opfattelse, at der her i afdelingen gribes aktivt ind for at hjælpe yngre læger, der ikke kan opfylde
deres uddannelsesplan.
Jeg får konstruktiv feedback på mine styrker og svagheder.
Den kliniske vejledning foregår i en atmosfære af gensidig respekt.

Yngre Læges spørgsmål kun til YL (4 spm.)
Min hovedvejleder opsætter klare forventninger
Jeg har gennemgået et informativt introduktionsprogram.
Mine ansvarsområder indenfor alle 7 lægeroller udvides i takt med at mine kompetencer på disse områder
udvikles.
Jeg har passende hjælp til karrierevejledning.

Bilag/Appendiks

63

64

3,7

3,9

100%

64%

75%

81%

81%

60%

59%

79%

72%

70%

72%

77%

71%

77%

78%

65%

62%

52%

69%

Klin. Farmakologisk afd.

Ortopædkir. afd. E

Samlet Akutcentret

Kir. Gastro. afd. L

Kirurgisk afd. P

Plastikkirurgisk afd. Z

Urinvejskir. afd. K

Nyremedicinsk afd. C

Radiologisk afd.

Anæstesiologisk afd.

Samlet Abdominalcentret

Lungemedicinsk afd.
LUB

Børneafdeling afd. A

Gyn/obstetrisk afd. Y

Hjertemedicinsk afd. B

Hjerte-, Lunge- og Karkir. Afd. T

Anæstesiologisk-Intensiv afd. I

Billeddiagn. afd.

Total Hjertecentret

3,8

3,7

4,0

3,8

3,8

4,4

3,9

3,9

4,1

4,1

3,2

3,5

4,3

3,5

4,1

3,9

4,3

4,5

74%

Med. Endokrinologisk
afd. MEA

3,7

50%

Spec.
læge

3,9

4,1

3,6

3,9

4,0

3,8

3,5

4,1

3,6

4,0

4,3

3,9

3,4

2,9

3,5

3,3

4,0

3,5

4,6

4,1

4,2

Udd.
læge

Læringsmiljø

Med. Geriatrisk afd. G

Svar %
2013

3,8

3,9

3,7

3,8

4,0

3,8

3,7

4,2

3,8

3,9

4,1

4,0

3,3

3,3

3,9

3,4

4,0

3,7

4,4

4,3

4,0

Total

3,8

3,9

3,7

3,7

3,9

4,0

3,7

4,3

3,9

3,9

4,0

3,9

3,5

3,7

4,1

3,5

3,8

3,6

4,3

4,3

4,0

Total

3,8

3,6

4,4

3,8

4,3

3,8

3,6

4,4

4,0

4,2

AKUTCENTRET

Udd.
læge

3,8

3,9

4,1

3,9

3,5

3,5

3,9

3,5

3,8

3,9

3,8

4,0

4,0

3,9

3,4

3,8

3,8

3,9

3,7

3,8

3,9

3,9

3,6

4,0

HJERTECENTRET

3,8

4,1

4,3

4,0

3,5

3,1

3,6

3,4

ABDOMINALCENTRET

Spec.
læge

Supervision og feedback

4,4

4,4

4,2

4,3

4,4

4,3

4,5

4,8

4,5

4,5

4,5

4,7

4,4

4,3

4,3

4,4

4,5

4,4

4,6

4,7

4,3

Spec.
læge

4,4

4,5

4,1

4,5

4,6

4,4

4,4

4,6

4,4

4,6

4,8

4,4

4,3

3,7

4,3

4,1

4,5

4,1

4,8

4,7

4,7

Udd.
læge

Arbejdsklima

4,4

4,4

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

4,6

4,4

4,5

4,6

4,6

4,3

4,1

4,3

4,3

4,5

4,3

4,7

4,7

4,6

Total

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

ingen data

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

ingen data

tilstrækkelig

særdeles god

2012

Indikator

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækklig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig**

særdeles god

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

2013

Indikator

Bilag 5 - Resultater fra LUDO

* = svarprocent under tilstrækkelig (< 65 %)

73%

79%

71%

100%

93%

57%

51%

78%

67%

86%

81%

Samlet Hoved-NeuroCentret

Patologisk institut

Klin. Biokemisk afd.

Klin. Mikrobiol afd.

Klin. Genetisk afd.

Klin. Immunologisk afd.

Med-hæmatologisk
afd. R

Med-reumatologisk
afd. U

Med-hep-gastromed.
afd. V

Infektionsmed. afd. Q

Onkologisk afd. D

72%

79%

Tand- Mund- Kæbekir.
Afd. O

AUH Total

50%

Øjenafdeling afd. J

74%

76%

Øre-næse-hals afd. H

SamletKræft- og Inflammations Centret

56%

Neurokirurgisk afd. NK

85%

68%

Nuklearmed- og PET

30%

75%

Neuoradiologisk afd.

Arbejdsmedicinsk klinik

83%

Dermato-ven. afd S

94%

Neurologisk afd. F

Svar %
2013

Neurofysiologisk afd.
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65

3,9

4,0

4,5

3,7

4,4

4,5

4,5

4,1

4,2

4,2

4,5

4,6

3,7

4,0

4,1

4,1

3,7

3,7

4,4

4,1

4,5

4,0

3,9

4,0

4,1

3,5

4,5

4,3

3,9

3,8

4,1

3,9

4,6

4,4

4,1

3,9

4,0

3,9

3,6

3,5

4,5

4,6

4,4

3,9

Læringsmiljø

3,9

4,0

4,2

3,6

4,5

4,4

4,1

3,9

4,2

4,0

4,6

4,5

3,9

4,0

4,0

4,0

3,7

3,6

4,4

4,2

4,5

4,0

3,6

3,9

4,0

3,8

3,5

3,8

4,8

4,7

4,3

3,9

3,8

3,7

3,6

3,7

4,6

4,2

4,2

3,8

4,6

4,4

4,3

4,4

4,6

4,8

4,6

4,7

4,7

3,9

3,9

4,5

3,3

4,1

4,4

4,6

4,0

3,5

4,3

4,0

4,4

3,8

3,8

3,9

4,1

3,4

4,4

4,1

3,7

3,4

4,2

4,0

4,7

4,2

4,1

3,8

3,9

4,3

3,4

4,3

4,2

4,1

3,7

3,8

4,1

4,4

4,3

3,9

4,4

4,4

4,8

4,1

4,7

4,6

4,7

4,5

4,4

4,5

4,8

4,6

4,4

4,4

4,5

4,5

4,3

4,7

4,8

4,4

4,3

3,8

4,4

5,0

4,6

4,6

4,4

4,8

4,3

4,4

4,6

4,9

4,9

4,6

4,1

Arbejdsklima

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

3,9

3,6

3,7

3,7

3,6

4,5

4,1

4,2

3,9

HOVED-NEURO-CENTRET

Supervision og feedback

4,4

4,5

4,6

4,2

4,7

4,7

4,5

4,4

4,2

4,4

4,9

4,6

4,4

4,5

4,5

4,3

4,4

4,6

4,9

4,6

4,7

4,4

tilstrækkelig

tilstrækkelig

ingen data*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig*

tilstrækkelig*

tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

ingen data

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

ingen data

ingen data

under tilstrækkelig*

Indikator

tilstrækkelig

tilstrækkelig

ingen data*

særdeles god

under tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

særdeles god

særdeles god

tilstrækkelig

Indikator

Bilag 6 - Inspektorbesøg - ekstern evaluering

4 afdelinger har haft inspektorbesøg i 2013 (markeret med fed skrift)

Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Akutcentret
Med.Geriatrisk
afd. G

Sept. 2012

59 af 64

92 %

Særdeles godt

2016

11 svar i gr. 4

Med. Endokrinologisk
afd. MEA (NBG)

Jan. 2009

50 af 64

78 %

Under tilstrækkelig

2012

5 svar i gr. 4

Med. Endokrinologisk
afd. MEA THG

Jan.2007

46 af 60*

77 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet

*gl. skema

Klin. farmakol.
afd.

Aldrig

/

/

/

Planlagt 2014

/

Ortopædkir.
afd. E NBG

juni 2009

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2011 ikke
afviklet

1 svar i gr. 4

Ortopædkir. afd. E
THG

Maj 2011

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

2015

1 svar i gr. 4

Abdominal centret

Kir. gastro. afd. L

Okt. 2013

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

2016

2 svar i gr. 4
Faldet fra
score 72% til
70%

Kirurgisk afd. P

Jan. 2012

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2016

1 svar i gr. 4

Plastikkir afd. Z

marts 2009

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2013 - ikke
afviklet

3 svar i gr. 4

1 svar i gr. 4

Urinvejskir. afd. K

nov. 2011

38 af 64

59 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet
Planlægges
2014 (efterår)

Nyremedicinsk
afd. C

Okt. 2012

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2015

4 svar i gr. 4

Radiologisk afd.
TGH/NBG

2004

/

/

/

Planlagt 2014

Gl. skema

Anæstesiafd. NBG

jan 2010

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
planlagt

1 svar i gr. 4

Anæstesiafd. THG

jan 2010

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
planlagt

6 svar i gr. 4

66

Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Hjerte centret
Lunge med. afd. LUB

Jan.2008

41 af 64

64 %

Under tilstrækkeligt

2012 - ikke
afviklet

9 svar i gr 3

Børneafdeling A

Jan.2010

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
planlagt

4 svar i gr. 4

Gyn/obst. afd. Y

Febr. 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

6 svar i gr. 4, 9
svar i gr. 3

Hjertemed. afd. B
(SKS)

Apr.2008

50 af 64

78 %

Tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

3 svar i gr. 4

Hjertemed. afd. B
(THG)

Feb.2008

47 af 64

73 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

2 svar i gr. 4

Thoraxkir. afd. T

Dec.2004

48 af 60*

80 %

Tilstrækkelig

2008 - ikke
afviklet

*Gl skema
5 svar i gr. 4

Karkir. afd. T

Aldrig haft

/

/

/

Plan for besøg?

/

Jun.2008 (YK)

43 af 64

67 %

Under tilstrækkelig

2012

2 svar i gr. 4

Jun.2008 (T)

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

/

3 svar i gr. 4

Jun.2008 (Int)

46 af 64

72 %

Under tilstrækkelig

/

4 svar i gr. 4

Dec.2008

40 af 60

67 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

1 tema ikke
scoret
2 svar i gr. 4

Under tilstrækkelig

Ikke angivet

5 svar i gr. 4

6 svar i gr. 4

Anæstesiologisk
afd. I

Billeddiagn. afd. SKS

Hoved-Neuro-Centret
Neurologisk afd. F

Marts 2012

49 af 64

77 %

Neurofysiolog afd.

Feb.2006

45 af 60

75 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet
Planlægges
2014 (efterår)

Neurorad.afd.

Aldrig haft

/

/

/

Plan for besøg?

/

Klin Fys.- Nuk. med
afd.

Okt.2007

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet

4 svar i gr. 4

Neurokirurgi

Feb.2010

47 af 64

73 %

Under tilstrækkelig

2012

4 svar i gr. 4

ØNH

Maj 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

7 svar i gr. 4

Øjenafd.

Aug.2010

58 af 64

91 %

Særdeles godt

2014

10 svar i gr 4

Tand. mund og kæbekir. afd. O

Okt. 2007

50 af 64

78 %

Tilstrækkelig

2011 - ikke
afviklet

2 svar i gr. 4
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Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Kræft-Inflammations centret
Patologisk institut

febr 2010

54 af 64

84 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
planlagt

7 svar i gr 4

Klinisk Biokemisk
afd.

Nov. 2013

55 af 64

86%

Særdeles godt

2017

7 svar i gr. 4
steget fra 73%
til 86%

2017 (ultimo)

15 svar i
gruppe 4
steget fra 81%
til 98%

Klinisk. Mikrobiologisk afd.

nov. 2013

Klin genetisk afd.

Aldrig haft

Klin Immunol. afd.

nov 2009

55 af 64

86%

Særdeles godt

2012 - ikke
afviklet

7 svar i gr. 4

Med-hæmatologisk
afd. R

Marts 2012

57 af 64

89 %

Særdeles godt

2016

9 svar. gr. 4

Med. Reumatologisk
afd. U

2013

58 af 64

90,6 %

Særdeles godt

april 2018

10 svar i gr. 4
steget fra 83%
til 91,6%

Med-hep-gastromed. afd. V

okt 2009

52 af 64

80%

Under tilstrækkelig

2013 - ikke afviklet. Planlagt
2014 (nov)

7 svar i gr. 4

Infektionsmed. afd. Q

Dec. 2012

54 af 64

84 %

Særdeles godt

2016

6 svar i gr. 4

Onkologisk afd. D

Maj 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

5 svar i gr. 4

Dermato-ven. afd S

Okt. 2012

55 af 64

86 %

Særdeles godt

2016

7 svar i gr. 4

Arbejdsmedicinsk
klinik

dec 2008

49 af 64

77 %

Under tilstrækkelig

2011 - ikke
afviklet

6 svar i gr 4

63 af 64

98%

Særdeles godt

Planlagt 2014
(juni)

AUH Samlet vurdering

I alt i 2013

68

4 afholdte
besøg

55 af 64
(45 - 63)

86 %
(70-98 %)

1 under tilstrækkelig
3 særdeles godt

Status pr. 31/12- 2013
19 mangler ifht forventet heraf 4 planlagt til 2014.
4 har aldrig haft besøg heraf
planlægges 2 i 2014
5 planlagt til 2014, men ikke
aftalt
12 afdelinger haft besøg > 5 år
siden.

Bilag 7a - Spørgeskema i evaluer.dk

1. Introduktion
1. Hvordan vurderer du kvaliteten af introduktionen på uddannelsesstedet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

2. Fulgte du introduktionsprogrammet?

(1:Slet ikke, 9:Ja fuldstændigt, 0:Ubesvaret)

2. Uddannelsesprogram
3. Hvordan vurderer du kvaliteten af uddannelsesprogrammet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

4. Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

5. Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

6. Har du indfriet checklistens delpunkter?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

3. Vejleder (Praksistutor)
7. Hvordan var kvaliteten af vejlederens indsats i forhold til din uddannelse?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

8. Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen) i praksis?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

9. Hvordan var graden af supervision?

(1:For lav, 9:Ideel, 0:Ubesvaret)

10. Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

11. Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

4. Arbejdstilrettelæggelse
12. Hvordan vurderer du graden af selvstændighed i det kliniske arbejde?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

13. Hvordan vurderer du arbejdsbyrden?

(1:Lav, 9:Extrem, 0:Ubesvaret)

14. Var arbejdet tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelsen?

(1:Slet ikke, 9:Ja absolut, 0:Ubesvaret)

15. Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi?

(For lav:1 For høj:9 Ubesvaret:0)

16. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

17. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

5. Øvrige forhold
18. Deltog du i forskning/kvalitets/udviklingsarbejde?

(1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

19. Deltog du i administrativt arbejde?

(1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

20. Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning?

(1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

21. Underviste du selv?

(1:Slet ikke, 9:Meget, 0:Ubesvaret)

22. Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

23. Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

24. Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?

(1:Ringe, 9:Højt, 0:Ubesvaret)

6.

7.
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69

70

12

33

4

30

79

21

29

7

6

7

8

10

16

104

Med. Geriatrisk
afd. G

Med. Endokrinologisk afd. MEA

Klin. Farmakologisk afd.

Ortopædkir. afd. E

Samlet Akutcentret

Kir. Gastro. afd. L

Kirurgisk afd. P

Plastikkirurgisk
afd. Z

Urinvejskir. afd. K

Nyremedicinsk
afd. C

Radiologisk afd.
NBG

Radiologisk afd.
THG

Anæstesiologisk
afd.

Samlet Abdominalcentret

2012

116

23

8

7

10

12

5

32

19

75

29

3

33

10

2013

Evaluerede
forløb

81%

64%

91%

89%

70%

66%

87%

88%

91%

88%

94%

80%

85%

92%

2012

Svar %

90%

88%

100%

100%

77%

92%

83%

97%

83%

90%

83%

100%

87%

91%

2013

7,0

7,2

7,0

7,2

8,1

5,8

6,2

6,9

7,4

7,2

6,7

7,3

7,0

7,6

2012

7,2

7,6

6,7

8,0

8,1

5,9

6,6

7,0

7,7

7,7

6,7

8,0

7,9

8,0

2013

Introduktion

6,6

7,5

7,3

7,5

7,6

5,9

7,3

3,4

6,6

7,8

6,8

8,3

8,1

8,1

2012

7,5

8,0

7,5

8,6

8,1

7,3

7,1

6,7

7,2

7,8

6,9

8,1

8,0

8,4

2013

Uddannelsesprogram
2013

2012

7,5

7,2

7,6

7,2

7,7

7,1

6,2

7,9

7,3

7,0

7,0

6,9

7,1

7,1

7,7

7,1

7,3

6,4

6,8

7,3

7,1

7,6

8,3

7,8

6,9

6,5

6,8

7,2

6,6

6,8

6,5

7,0

7,3

6,3

6,5

6,0

6,7

ABDOMINALCENTRET

7,8

6,9

8,8

7,6

7,8

6,9

7,0

7,1

7,8

7,2

6,9

6,2

6,0

6,6

6,9

6,5

6,8

7,1

7,3

2013

Arbejdstilrettelæggelse

AKUTCENTRET

2012

Vejleder /
tutor

5,8

4,7

5,3

5,6

7,0

6,6

6,8

5,2

5,3

6,5

6,2

7,7

5,8

6,4

2012

6,0

5,1

6,2

7,1

6,4

5,0

6,6

5,3

6,1

6,3

5,7

7,3

6,0

6,1

2013

Øvrige
forhold

6,7

7,1

6,8

7,5

8,0

4,8

7,3

6,2

6,2

7,8

6,5

8,8

8,2

7,8

2012

7,3

8,2

7,8

8,6

7,9

6,4

5,6

6,3

7,2

8,0

6,8

8,7

8,2

8,2

2013

Uddannelsesindsats

7,1

7,4

7,0

7,6

7,9

6,3

7,6

6,1

7,1

8,0

7,2

8,5

8,2

8,0

2012

7,5

8,5

7,8

8,6

7,9

7,6

6,6

6,1

7,4

8,2

7,4

8,7

8,2

8,4

2013

Uddannelsesudbytte

tilstrækkelig
tilstrækkelig

under tilstrækkelig*
under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstækkelig*

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

under*

under tilstrækkelig

særdeles
godt

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig
tilstrækkelig

særdeles
godt

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2013

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2012

Bilag 7b - Evaluer.dk. Yngre lægers evaluering af udbytte
af afdelingens uddannelesindsats for 2012 og 2013
* = svarprocent under tilstrækkelig (< 65 %)

71

24

21

3

4

13

6

Gyn/obstetrisk
afd. Y

Hjertemedicinsk
afd. B

Thoraxkirurgisk
afd. T

Karkirurgisk afd. T

AnæstesiologiskIntensiv afd. I

Billeddiagn. afd.

118

31

Børneafdeling
afd. A

Bilag/Appendiks

TOTAL Hjertecentret

16

Lungemedicinsk
afd. LUB

116

7

12

4

5

17

25

24

22

89%

100%

87%

100%

67%

72%

100%

97%

89%

2012

2012

2013

Svar %

Evaluerede
forløb

86%

88%

80%

67%

83%

89%

89%

92%

96%

2013

7,4

8,2

7,1

5,8

8,0

7,1

7,8

7,5

7,5

2012

7,5

7,7

6,9

7,2

8,3

7,5

7,5

7,3

7,4

2013

Introduktion

7,8

8,0

7,8

7,7

7,5

7,6

8,2

7,8

8,0

2012

7,6

8,2

6,8

7,4

7,6

7,8

7,8

7,7

7,8

2013

Uddannelsesprogram
2013

2012

7,5

8,0

7,5

7,8

8,0

7,0

7,7

6,9

7,2

7,5

7,9

6,3

7,3

8,6

7,1

7,6

7,4

7,6

6,9

7,9

6,8

6,7

5,8

6,9

7,2

7,4

6,8

7,0

7,6

5,9

7,4

7,6

6,9

6,9

7,2

6,7

2013

Arbejdstilrettelæggelse

HJERTECENTRET

2012

Vejleder /
tutor

5,8

6,5

4,8

5,8

4,8

5,9

6,1

6,2

6,5

2012

5,9

6,7

4,0

6,3

7,1

6,3

5,1

5,2

6,7

2013

Øvrige
forhold

7,3

8,2

7,2

7,2

5,0

7,0

8,7

7,7

7,5

2012

7,4

7,9

6,4

7,3

7,2

7,6

8,0

7,2

7,8

2013

Uddannelsesindsats

7,6

8,5

8,1

7,8

5,3

7,6

8,5

7,2

7,9

2012

7,8

8,3

6,8

8,0

8,2

8,1

7,7

7,9

7,7

2013

Uddannelsesudbytte

under tilstrækkelig*
under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*
under tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2013

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2012

* = svarprocent under tilstrækkelig (< 65 %)

72

20

3

7

4

10

7

13

70

Neurologisk afd. F

Neurofysiologisk
afd.

Neuoradiologisk
afd.

Nuklearmed- og
PET

Neurokirurgisk
afd. NK

Øre-næse-hals
afd. H

Øjenafdeling afd. J

Samlet H-NCentret

67

11

12

7

5

5

6

21

77%

81%

78%

77%

57%

88%

100%

72%

2012

2012

2013

Svar %

Evaluerede
forløb

87%

79%

86%

88%

83%

100%

86%

91%

2013

7,8

8,5

6,3

7,7

8,0

8,2

8,0

7,5

2012

7,6

7,0

8,0

6,2

8,3

8,1

8,2

7,7

2013

Introduktion

7,8

8,2

6,7

7,9

8,0

8,2

8,5

7,4

2012

8,0

7,0

7,9

7,8

8,7

8,6

8,3

7,8

2012

2013

Vejleder /
tutor
2012

6,4

7,7

5,7

7,8

7,8

7,8

8,6

6,6

7,6

7,1

7,5

7,2

8,7

7,7

8,5

6,8

7,2

7,0

6,5

7,3

7,1

7,8

7,7

6,9

7,3

6,9

7,1

7,0

8,1

7,6

7,5

6,8

2013

Arbejdstilrettelæggelse

HOVED-NEURO-CENTRET

2013

Uddannelsesprogram

5,8

6,1

5,7

5,5

5,8

6,2

6,0

5,5

2012

6,2

5,6

6,6

5,7

6,9

6,7

6,2

5,8

2013

Øvrige
forhold

7,6

8,5

5,6

7,7

7,5

8,0

8,7

7,5

2012

8,0

7,0

7,7

7,9

9,0

8,4

8,5

7,7

2013

Uddannelsesindsats

8,0

8,3

7,6

7,7

8,0

8,1

8,3

7,7

2012

8,2

7,9

8,0

8,0

9,0

8,2

8,5

7,6

2013

Uddannelsesudbytte

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

Indikator
2013

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

Indikator
2012

* = svarprocent under tilstrækkelig (< 65 %)

73

8

3

7

7

4

16

8

10

12

37

10

4

127

498

Klin. Biokemisk
afd.

Klin. Mikrobiol afd.

Klin. Genetisk afd.

Klin. Immunologisk
afd.

Med-hæmatologisk afd. R

Med-reumatologisk afd. U

Med-hep-gastromed. afd. V

Infektionsmed.
afd. Q

Onkologisk afd. D

Dermato-ven.
afd S

Arbejdsmedicinsk
klinik

Samlet K-I-centret

TOTAL AUH

Bilag/Appendiks

Patologisk institut

511

137

1

17

31

17

18

4

16

3

4

8

5

13

84%

84%

100%

71%

84%

80%

67%

89%

84%

100%

88%

100%

60%

80%

2012

2012

2013

Svar %

Evaluerede
forløb

90%

96%

-

100%

84%

100%

82%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

93%

2013

7,4

7,7

7,9

7,7

7,6

7,8

7,3

7,9

7,6

8,2

7,6

7,4

7,7

7,3

2012

7,6

7,8

-

7,8

7,4

8,3

7,1

7,9

7,9

7,5

7,8

8,7

8,1

7,5

2013

Introduktion

7,6

7,9

8,1

8,5

7,4

8,1

8,1

8,3

7,7

8,1

7,3

7,8

6,8

8,1

2013

2012

2013

Vejleder /
tutor
2012

2013

Arbejdstilrettelæggelse

7,8

7,9

-

7,9

7,5

8,6

8,0

8,0

7,8

7,2

7,1

8,2

8,1

7,9

7,5

7,8

7,8

8,2

6,1

7,8

7,8

7,8

7,4

8,6

8,0

7,9

7,7

8,0

7,5

7,6

-

7,7

6,9

8,1

7,1

8,4

7,6

6,7

6,4

8,2

8,5

8,2

7,0

7,0

7,6

7,2

6,9

7,1

6,4

7,5

7,5

7,2

6,8

6,7

6,3

7,5

7,0

7,0

-

6,5

6,8

7,7

6,8

6,6

6,9

6,4

7,2

7,6

7,2

7,3

KRÆFT-OG INFLAMMATIONSCENTRET

2012

Uddannelsesprogram

6,2

6,8

7,6

6,9

6,0

6,7

6,8

7,0

5,4

7,8

6,4

6,5

7,9

6,3

2012

6,2

6,7

-

6,6

6,7

7,0

6,2

7,7

5,4

6,9

6,2

6,3

8,0

6,6

2013

Øvrige
forhold

7,4

7,8

8,0

7,8

7,3

8,4

8,1

8,4

7,6

8,0

7,0

7,7

7,0

8,0

2012

7,7

7,9

-

7,6

7,5

8,8

7,8

8,3

8,0

7,3

6,5

8,6

8,2

8,2

2013

Uddannelsesindsats

7,7

7,9

8,2

8,3

7,5

8,1

8,0

8,4

7,9

8,0

7,3

8,1

7,0

8,4

2012

7,9

8,1

-

7,9

7,8

8,8

8,0

8,3

7,8

7,0

8,0

8,5

8,2

8,3

2013

Uddannelsesudbytte

særdeles
godt
under tilstækkelig*
tilstrækkelig
ingen data
tilstrækkelig
tilstrækkelig

tilstrækkelig
under tilstrækkelig*
under tilstrækkelig*
under tilstrækkelig
under tilstrækkelig*
tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

særdeles
godt

under tilstrækkelig

særdeles
godt

tilstrækkelig

under tilstrækkelig
tilstrækkelig

tilstrækkelig

særdeles
godt

under tilstrækkelig*
tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2013

tilstrækkelig

Indikator
2012

* = svarprocent under tilstrækkelig (< 65 %)

Bilag 7c: Yngre lægers evaluering af
arbejdstilrettelæggelse baseret på evaluer.dk

Hensyn til
uddannelse

Uddannelsesværdi
dagarbejde

Uddannelsesmiljø

Uddannelsesudbytte

2012

2012

2013

2012

2013

2012

2013

6,1

6,6

6,9

6,6

6,8

7,1

7,4

5,3

5,4

6,5

6,0

6,5

6,3

6,1

6,1

83%

6,6

4,6

7,7

7,0

7,7

5,4

7,6

6,6

66%

92%

3,3

6,1

6,1

7,5

6,1

5,3

6,3

7,6

29

94%

83%

5,9

6,1

7,3

7,1

7,3

6,3

7,2

7,4

3

5

67%

83%

4,7

7,4

6,7

8,6

6,7

7,2

5,3

8,2

Karkirurgisk afd. T

4

4

100%

67%

6,0

7,0

8,6

7,8

8,6

7,5

7,8

8,0

AnæstesiologiskIntensiv afd. I

13

12

87%

80%

7,3

5,9

8,4

7,0

8,4

5,9

8,1

6,8

Anæstesiologisk afd.

16

23

64%

88%

6,8

7,2

7,8

8,0

7,8

7,8

7,4

8,5

Gyn/obstetrisk afd. Y

24

25

100%

89%

8,4

7,4

8,5

7,9

8,5

7,6

8,5

7,7

Neurokirurgisk afd.
NK

10

7

77%

88%

7,3

7,4

7,4

7,7

7,4

7,3

7,7

8,0

Evaluerede
forløb

Svar %

2012

2013

2012

Kir. Gastro. afd. L

21

19

91%

83%

5,5

Kirurgisk afd. P

29

32

88%

97%

Plastikkirurgisk afd. Z

7

5

87%

Urinvejskir. afd. K

6

12

Ortopædkir. afd. E

30

Thoraxkirurgisk
afd. T

2013

2013

KIRURGISKE SPECIALER

7

12

78%

86%

4,8

6,4

7,0

7,6

7,0

7,7

7,6

8,0

Øjenafdeling afd. J

Øre-næse-hals afd. H

13

11

81%

79%

7,7

6,7

8,3

7,4

8,3

6,8

8,3

7,9

I alt

183

196

83,1%

84,4%

6,1

6,4

7,5

7,4

7,5

6,8

7,3

7,5

MEDICINSKE SPECIALER
Med. Geriatrisk afd. G

12

10

92%

91%

7,3

7,8

8,3

8,5

8,3

7,8

8,0

8,4

Med. Endokrinologisk
afd. MEA

33

33

85%

87%

7,2

7,5

8,2

8,1

8,2

8,2

8,2

8,2

Lungemedicinsk afd.
LUB

16

22

89%

96%

7,5

7,8

8,0

8,1

8,0

7,9

7,9

7,7

Med-reumatologisk
afd. U

8

4

89%

100%

8,1

7,3

8,5

8,0

8,5

8,0

8,4

8,3

Med-hep-gastromed.
afd. V

10

18

67%

82%

6,9

7,5

8,0

8,1

8,0

7,4

8,0

8,0

Infektionsmed. afd. Q

12

17

80%

100%

7,7

8,3

7,7

8,5

7,7

8,8

8,1

8,8

Nyremedicinsk afd. C

7

10

70%

77%

7,3

7,3

8,0

8,3

8,0

7,8

7,9

7,9

Med-hæmatologisk
afd. R

16

16

84%

94%

6,3

6,9

8,4

8,3

8,4

7,9

7,9

7,8

Onkologisk afd. D

37

31

84%

84%

6,5

6,5

7,8

8,0

7,8

7,4

7,5

7,8

Hjertemedicinsk
afd. B

21

17

72%

89%

6,4

6,6

7,5

7,6

7,5

7,5

7,6

8,1

Neurologisk afd. F

20

21

72%

91%

5,5

6,3

7,5

7,7

7,5

7,6

7,7

7,6

Børneafdeling afd. A

31

24

97%

92%

6,9

6,3

7,9

8,0

7,9

7,0

7,2

7,9

Dermato-ven. afd S

10

17

71%

100%

7,8

6,2

8,1

8,1

8,1

7,4

8,3

7,9

I alt

233

240

80,9%

91,0%

7,0

7,1

8,0

8,1

8,0

7,7

7,9

8,0

Evaluerede
forløb

Svar %

2012

2012

2013

2013

Hensyn til
uddannelse

Uddannelsesværdi
dagarbejde

Uddannelsesmiljø

Uddannelsesudbytte

2012

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2013

TVÆRGÅENDE SPECIALER
Klin. Farmakologisk
afd.

4

3

80%

Arbejdsmedicinsk
klinik

4

1

100%

Neurofysiologisk afd.

3

6

100%

Nuklearmed- og PET

4

5

100%

9,0

8,3

8,5

8,3

8,5

8,0

8,5

8,7

7,3

9,0

8,3

9,0

8,3

9,0

8,2

-

86%

8,7

7,7

8,3

8,3

8,3

8,7

8,3

8,5

57%

83%

7,3

8,6

7,5

8,8

7,5

8,6

8,0

9,0

Neuoradiologisk afd.

7

5

88%

100%

8,0

8,4

8,3

8,6

8,3

8,6

8,1

8,2

Radiologisk afd. NBG

8

7

89%

100%

7,0

8,1

7,9

8,3

7,9

8,6

7,6

8,6

Radiologisk afd. THG

10

8

91%

100%

6,8

7,6

7,1

8,1

7,1

7,6

7,0

7,8

Billeddiagn. afd.

6

7

100%

88%

8,0

7,0

8,7

8,1

8,7

7,4

8,5

8,3

Patologisk institut

8

13

80%

93%

7,5

7,8

8,3

8,3

8,3

8,1

8,4

8,3

Klin. Biokemisk afd.

3

5

60%

100%

5,7

8,0

6,7

8,2

6,7

8,4

7,0

8,2

Klin. Mikrobiol afd.

7

8

100%

100%

6,3

8,6

7,5

8,8

7,5

8,9

8,1

8,5

Klin. Genetisk afd.

7

4

88%

100%

6,3

6,8

7,1

7,5

7,1

6,0

7,3

8,0

Klin. Immunologisk
afd.

4

3

100%

100%

8,0

5,7

8,0

6,7

8,0

6,7

8,0

7,0

I alt

75

75

87,2%

95,8%

7,4

7,8

7,9

8,2

7,9

8,0

7,9

8,2

≥8 særdeles god (grøn markering), tilstrækklig ≥7 (gul markering), < 7 under tilstrækkelig (ingen farve)
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Bilag 8: Den samlede vurdering ud fra de kvantative indikatorer.
SG = Særdeles godt (grøn); T = tilstrækkeligt (gul); Under = under tilstrækkeligt (uden farve), *< 50 %

Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Individuelle udd.
planer ses
af UAO

LUDO

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Inspektor
rapporter

AKUTCENTRET
Med. Geriatrisk
afd. G

Under

SG

SG

SG

Under*

T

SG

SG

Med. Endokrinologisk afd. M

SG

T (1 af 2)

SG

SG

T

T

SG

Under

Klin. farmakol.
afd.

SG

Under

SG

SG

SG

SG

SG

Besøg
2014

Under

T (1 af 2)

SG

SG

Under*

Under

Under

SG

Ortopædkir.
afd. E

ABDOMINAL CENTRET
Kir. gastro. afd. L

Under

T (1 af 2)

SG

T

Under

Under*

T

Under

Kirurgisk afd. P

Under

T (1 af 2)

SG

Under

T

Under

T

T

Plastikkir. afd. Z

T

Under

SG

SG

Under*

Under*

T

T

Urinvejskir. afd.
K

Under

SG

SG

SG

Under*

Under

Under

Under

Nyremedicinsk
afd. C

Under

SG

SG

SG

T

Under*

SG

T

Radiologisk afd.
THG+NBG

Under

Under (ny
2014)

SG

SG

T

Under*

Besøg
2014

Anæstesiologisk
afd.

SG

T (2 af 3)

SG

SG (NBG)
Under THG
SG

T

T

Under

T+T

HJERTE CENTRET
Lungemed. afd.
LUB

Under

SG

SG

SG

T

T

SG

Under

Børne afd. A

Under

Under

SG

SG

Under

T

Under*

T

Gyn/obst. afd. Y

Under

T (1 af 2)

SG

SG

T

T

SG

T

Hjertemedicinsk
afd. B

Under

Under

SG

SG

T

T

Under*

T+under

Thoraxkir. afd. T

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Under*

T

Karkir. afd. T

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Under*

EJ BESØGT

AnæstesiologiskIntensiv afd. I

T

T (2 af 3)

SG

SG

Under*

Under*

T

Under

Billeddiagnostisk
Afd.

Under

T (1 af 2)

SG

SG

Under*

T

Under*

Under
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Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Individuelle udd.
planer ses
af UAO

LUDO

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Inspektor
rapporter

HOVED-NEURO-CENTRET
Neurologisk
afd. F

Under

SG

SG

SG

T

Under

T

Under

Neurofysiologisk
afd.

Under

Under

SG

SG

SG

T

På afd F

T

Neuroradiologisk
afd.

T

SG

SG

SG

SG

T

SG

Ej besøgt

Nuklearmed- og
PET

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Under

T

Neurokirugisk
afd. NK

Under

SG

SG

SG

Under*

Under

Under*

Under

Øre-næse-hals
afd. H

Under

Under (ny
2013)

SG

SG

T

T

SG

T

Øjenafdeling J

Under

SG

SG

SG

Under*

Under*

Under

SG

Tand-Mund-Kæbekir. afd O

Under

-

SG

SG

T

Ingen data

Under*

T

KRÆFT-INFLAMMATIONS CENTRET
Patologisk institut

Under

T (1 af 2)

SG

SG

T

T

Under

T

Klin. Biokem. afd.

Under

SG

SG

SG

T

SG

Under*

SG

Klin. Mikrobiol.
afd.

Under

SG

SG

SG

SG

T

SG

SG

Klin. Genetisk
afd.

SG

SG

SG

SG

T

Under

Under

Besøg
2014

Klin Immunologisk afd.

Under

Under (ny
2013)

SG

SG

Under*

Under

Under*

SG

Med-hæmatologisk afd. R

Under

SG

SG

SG

Under*

T

Under

SG

Med-reumatologisk afd. U

SG

SG

SG

SG

T

SG

Under*

SG

Med-hep gastromed. afd. V

Under

SG

SG

SG

T

T

Under

Under

SG

SG

SG

SG

SG

SG

T

SG

Under

SG

SG

SG

Under

Under*

T

T

Dermato- ven.
afd S

SG

SG

SG

SG

SG

T

T

SG

Arbejds med.
klinik

Under

Under

SG

Under

For få data

Ingen data

Ingen i
2013

Under

Infektionsmed.
afd. Q
Onkologisk
D

afd.
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Bilag 8: Den samlede vurdering ud fra de kvantative indikatorer.

AUH samlet vurdering

Status

Kommentarer

Under tilstrækkelig

SG = ≥ 95 % (7 afdelinger)
T = ≥90 % (3 afdelinger)
Under tilstrækkelig < 90 %
* Deltagelse i basalt vejlederkursus efter 1. Januar 2004. Data er
baseret på afdelingernes egen oplysninger vedr. behov for deltagelse
af speciallæger i vejlederkurser pr 31/12 2012 kombineret med deltagelse i AUH vejlederkurser 2013/2014

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 2014 (19 afdelinger)
T = 1 ud af 2 gennemført eller 2 ud af 3
Under tilstrækkelig = ingen har gennemført
*Kurset har ikke været afviklet eller udbudt i 2013

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

Særdeles god

Er indført systematisk på alle afdelinger

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

Særdeles god

Kun 2 afdelinger mangler systematik på dette område

Tilstrækkelig

SG = score i alle subgrupper ≥ 4 for alle spec .læger og udd. læger
TG = score i alle subgrupper ≥ 3,5 for alle spec. læger og udd. læger
Under tilstrækkelig < 3,5 Herudover indgår besvarelses % i indikator
niveauet
SG = ≥75 %
T fra 65 % til 75 %
Under tilstrækkelig ≤ 65 % (markeret med *)
De 4 YL spørgsmål indgår ikke i indikator niveauet

Tilstrækkelig

SG = Score i 4 af 6 grupper ≥ 8,0 og resten ≥7 (inkl. øvrige forhold) T =
Score i 5 af 6 grupper ≥ 7,0
Under tilstrækkelig= resten
Herudover indgår besvarelses % i indikator niveauet
SG = ≥ 90 %
T ≥ 85%
Under tilstrækkelig < 85% (markeret med *)
* Gruppe 4 spm; Arbejdstilrettelæggelse indgår ikke i vurderingen i
det svarskalaen på 2 af spørgsmålene er afvigende

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

Indikator 5
LUDO - monitorering af
uddannelseskulturen

Indikator 6
Evaluer.dk

Indikator 7
Andel af afdelinger hvor
360 0’s feedback samtaler
gennemføres som planlagt
Indikator 8
Andel af Inspektor rapporter
med tilfredsstillende score
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Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

SG ≥ 90 % (7 afdelinger)
T ≥ 80 % (9 afdelinger)
Under tilstrækkelig< 80 % (9 afdelinger mellem 50-70 og 10 ≤50 %
(markeret med *)
2 afdelinger har ikke gennemført 360 0’s feedback i 2013
SG = ingen score 1 og 2, og minimum 6 score på 4
T= ingen score 1, max 2 score 2, resten score 3 og 4
Under tilstrækkelig = resten

Appendiks
Dette appendiks indeholder en nærmere beskrivelse af de mange uddannelsesprojekter,
som er forankret i AUH. Projekterne er opdelt i nye projekter påbegyndt i 2013 og igangværende projekter påbegyndt før 2013.
Projekterne er med til at sætte fokus på den lægelige videreuddannelse i de afdelinger, der
kører projekterne og flere af projekterne inddrager ikke kun afdelinger på AUH, men flere
afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. For alle projekterne gælder, at de er udtryk for
et stort engagement i den lægelige videreuddannelse og flere af projekterne vil kunne publiceres i peer review tidsskrifter.

Nye projekter der er igangsat i 2013

Kompetencevurdering af tekniske færdigheder i transthoracal
eccokardiografi i en klinisk kontekst
Projektleder
Dorte Guldbrand, Kardiologisk afdeling.
Baggrund
Der eksisterer ikke validerede kompetencevurderingsmetoder til vurdering af, hvornår en uddannelsessøgende læge er i stand til at udføre en transthoracal eccocardiografi-undersøgelse (TEE) selvstændigt,
hvilket er et stigende krav fra flere interessenter i sundhedsvæsenet, idet behovet for ekkokardiografikyndige er vedvarende stigende. Det tidligere udviklede kompetencevurderingsredskab til TTE tekniske
færdigheder, som har vist tegn på validitet og reliabilitet i et standardiseret studie-design, er ikke afprøvet
i en klinisk kontekst.
Formål
Formål med projektet er at undersøge om en tidligere udviklet tjekliste til kompetencevurdering af TTE
tekniske færdigheder kan anvendes i en klinisk hverdag og at undersøge bedømmeres og uddannelsessøgende lægers acceptabilitet af tjeklisten som metode til kompetencevurdering af TTE tekniske færdigheder.

Ultralydsscanning ved plastikkirurg
Projektleder
Gete Eschen, Plastikkirurgisk afdeling.
Baggrund
Ultralyd anvendes i stigende omfang i forbindelse med diagnosticering af komplikationer og i den præoperative vurdering af f eks laprekonstruktioner. Der er gode erfaringer med oplæring af læger fra forskellige
specialer i specifikke dele af ultralydsteknikker til brug i pågældende speciale. Oplæring af plastikkirurger
i specifikke ultralydskompetencer vil forbedre patientbehandlingen f eks ved at mindske forsinkelse af
diagnostik af komplikationer (hæmatomer).
Metode
Center of Clinical Ultrasound (CECLUS), som har udarbejdet forskellige uddannelsesforløb for læger mhp
certificering i ultralydskompetencer, udarbejder specifikt kursus for plastikkirurgiske læger mhp tidlig
diagnosticering af komplikationer (eks hæmatomer), og præoperativ vurdering af specifikke patientgrupper. Alle H-læger tilbydes deltagelse i dette kursus mhp at opnå ultralydskompetence relateret til det
plastikkirurgiske speciale.
Formål
Opgradering af den plastikkirurgiske uddannelse med basis i diagnostisk billeddannelse.

80

Organisatorisk læring fra aggregerede 360°s feedback
data - udvikling af en analyse matrix/model
Projektleder
Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse
Baggrund
På Aarhus Universitetshospital er udviklet og implementeret en webbaseret model til brug for 360°’s
feedback i den lægelige videreuddannelse. Modellen er i brug på alle afdelinger, og hvert år dannes aggregerede rapporter dels på hospitals- og dels på afdelingsniveau. Pilottest har vist at anonymiserede og
aggregerede data kan bidrage til læring og udvikling af initiativer, og dermed bidrage til at øge kvaliteten
af den lægelige videreuddannelse. Anvendelse af aggregerede data fra 360°’s feedback som redskab til
organisatorisk læring er ikke tidligere beskrevet eller forsøgt anvendt i Danmark.
Formål
Formålet med projektet er at udvikle en model/matrix, der kan analysere aggregerede data indsamlet fra
360°’s feedback på afdelings-, og hospitalsniveau systematisk. Herudover skal data kunne præsenteres på
en måde, der gør dem er umiddelbart anvendelige for afdelingen.

Feedback til kliniske vejledere / undervisere - et pilotprojekt
Projektleder
Bente Malling, HR-lægelig Videreuddannelse
Baggrund
Kvaliteten i den lægelige videreuddannelse er afhængig af de kliniske vejlederes vejledning og undervisning. Imidlertid kender vi meget lidt til de kliniske vejlederes performance, når det gælder vejledning og
undervisning. I Holland anvendes systematisk elektronisk evaluering af kliniske vejlederes vejledning og
undervisning (SETQ). Her vurderer yngre læger deres kliniske vejledere gennem besvarelse af et spørgeskema, som også den kliniske vejleder (speciallæge) selv udfylder. På denne måde får den enkelte kliniske
vejleder feedback fra yngre læger, som vejlederen kan sætte i relation til egen opfattelse af performance
som klinisk vejleder og underviser.
Forskning omkring anvendelsen af SETQ viser, at de kliniske vejlederes performance påvirkes positivt i takt
med, at vejlederne modtager feedback fra de yngre læger. Indførelse af et lignende system til systematisk vurdering af kliniske vejledere i Danmark vil derfor formentlig kunne påvirke kvaliteten i den lægelige
videreuddannelse i positiv retning.
Formål
Formålet med dette pilotprojekt er at afprøve systemet i en dansk kontekst.
Bilag/Appendiks
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Projekter der er igangsat før 2013

LUDO (Lægers Uddanelsesmiljø på Danske hOspitaler) – et instrument
til vurdering af lægers uddannelsesmiljø i Danmark
Projektleder
Lene Mortensen, tidligere HR-Lægelig Videreuddannelse
Baggrund
Uddannelsesmiljøet er en af de faktorer, der har stor indflydelse på yngre lægers læring i de kliniske
afdelinger. Internationalt har måling af uddannelsesmiljøet stor bevågenhed som en af de parametre, der
bestemmer yngre lægers udbytte af deres kliniske uddannelse. Udenlandske undersøgelser koncentrerer
sig om yngre lægers opfattelse af uddannelsesmiljøet. Det er imidlertid vigtigt for en afdelings samlede
uddannelsesmiljø, at også speciallægers opfattelse undersøges. Det danske instrument til måling af uddannelsesmiljø – LUDO - er udviklet af Lene Mortensen og omfatter et spørgeskema, som alle afdelingens
læger skal udfylde.
Formål
Projektets formål er at undersøge LUDO’s anvendelighed i større kontekst.
Perspektivering
Projektet er 3-årigt, men med de resultater, der allerede er fremkommet vil LUDO formentlig blive indført
som årlig monitorering af uddannelsesmiljøet på Aarhus Universitetshospital efter projektperioden, og
herfra udbredt til andre hospitaler i Danmark

Revision af spørgerammen i 360°’s feedback i den lægelige
videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord.
Projektleder
Bente Malling, HR-Lægelig Videreuddannelse
Baggrund
Den eksisterende spørgeramme for 360°’s feedback er 8 år gammel. Der er behov for at revidere spørgerammen, for at sikre, at den fortsat er tidssvarende og sikre at spørgerammen relateres til de nye definitioner af lægerollerne.
Formål
Målet for projektet er udvikling af tidssvarende spørgeramme for 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse for såvel de kliniske som de tværgående specialer.
Metode
På baggrund af resultater fra fokusgruppeinterview med feedback modtagere, feedback facilitatorer og
respondenter samt gennemgang af litteraturen og resultater fra Aarhus Universitetshospitals aggregerede 360°’s feedback rapporter er udarbejdet en ny tidssvarende spørgeramme. Spørgerammen er pilottestet og data fra de første 3 måneders brug af den nye spørgeramme på AUH under bearbejdning.
Perspektivering
Det forventes at den nye spørgeramme kan præsenteres i efteråret 2014 og herefter udbredes til alle
hospitaler i Videreuddannelsesregion Nord.
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Gruppecoaching af læger
Projektleder
Lydia de Lasson, Anæstesiologisk-Intensiv afdeling		
Baggrund
Erfaringer viser, at deltagelse i supervision/coaching kan bidrage til at yngre læger føler sig bedre rustet til
at se hverdagens udfordringer som potentielle læringssituationer, erkender værdien af at bruge hinanden
som kolleger, og får støtte til at afklare vanskelige dilemmaer.
Metode
Videreuddannelsessekretariatet sendte invitation ud per mail. En gruppe mødtes otte gange med to til
tre ugers interval i løbet af 4-5 måneder. Et forløb omfattede 26 timer. Der var to coaches med mangeårig
erfaring fra sundhedsvæsenet. Deltagerne var udvalgt, så ingen arbejdede sammen.
Hovedaktiviteten var gruppecoaching, hvor gruppen var reflekterende team. Alle deltagere blev coachet
mindst én gang. Desuden var der korte teoretiske oplæg samt anbefaling af relevant litteratur, som deltagerne kunne læse mellem sessionerne. Deltagerne var med til at forme forløbene, der blev evalueret
mundtligt midtvejs i forløbet i plenum og evalueret individuelt skriftligt efter afslutning.
Resultater
I 2013 var der ét forløb i foråret og ét i efteråret med syv KBU/introlæger i hver gruppe.
Deltagernes temaer var afklaring vedrørende lægerollen, angst for at begå fejl, prioritering i arbejdsliv/privatliv, samarbejde og kommunikation med patienter/pårørende, konflikthåndtering og karriereafklaring.
Coachingen indfriede deltagernes forventninger til mediant 8 (VAS-skala fra 0 til 10).
Mange havde med held anvendt aspekter af den tillærte kommunikationsform i forhold til patienter og
samarbejdspartnere samt i privatlivet.
Deltagerne oplevede at arbejde alene på deres arbejdsplads og anførte, at coachingen var et frirum med
samtale, der ikke var kendt i det daglige arbejde med travlhed, kollegial konkurrence og facade.
Konklusion
Gruppecoaching i en gruppe af kolleger gav deltagerne nye handlemuligheder eller nye måder at forholde
sig på i forhold til deres problemstillinger. Mange lærte nye måder at kommunikere på til gavn for patienter
og samarbejdspartnere. Det var af særlig betydning for lægerne, at de frit kunne drøfte egne professionelle problemstillinger med kolleger.
Perspektivering
Pilotprojektet »gruppecoaching af læger« startede som et forskningsprojekt og er nu er etableret som en
forsøgsordning i Region Midt.
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Leanbased læring hos uddannelsessøgende læger
Projektleder
Henrik F. Lorenzen, Dermato- venerologisk Afdeling S
Projektet gennemføres på dermatologisk afdeling og omfatter alle læger på afdelingen.
Baggrund
Lean eller Toyota Production System er et produktivitetsøgende og fejlreducerende system anvendt
i industrivirksomheder i Japan og Sydkorea samt i tiltagende omfang i den vestlige verden. I Danmark
arbejder store virksomheder som Danfoss og Novo Nordisk med denne metode. Metoden har i tiltagende
omfang fundet vej ind i den offentlige administration og i sygehus-driften; f.eks. har Odense Universitetshospital implementeret lean i hele organisation.
Formål
Formålet med projektet er at implementere ideer fra lean metoden i oplæring af yngre læger i mere praktisk orienterede færdigheder, såsom blitzlampe behandling af uønsket hårvækst og sygdomsbetingede
teleangiectasier i ansigt samt mindre kirurgiske indgreb i huden. Initiativet har endvidere til formål at
fremme produktiviteten samtidig med, at uddannelsen forbedres.
Metode
Initialt oplistedes lægelige indgreb, der kunne udføres efter minimal indlæring og indgreb der krævede
speciel ekspertise for at kunne udføres.
Indkommende patienter blev inddelt i segmenter efter påkrævet læge-kompetence, således simple indgreb som behandling af uønsket hårvækst blev allokeret til oplæringsprogram. Vanskelige indgreb som
f.eks. farvestoflaser behandling af vaskulære malformationer blev allokeret til specialistprogram. Ekspertog uddannelsessøgende programmer blev tiltænkt at køre parallelt, således mesterlære-effekt kunne
opnås gennem øjeblikkelig supervision.
Med henblik på elimination af ventetider for patienter til filterfunktion før pakkeforløb for modermærkekræft blev der oprettet bufferzone dagligt, hvor den yngre læge efter telefonisk henvendelse fra den praktiserende læge kunne sætte patienter til samme dag i bufferzonerne. Disse patienter blev således fjernet
fra venteliste samtidigt med, at ventetiden blev reduceret fra 4-8 uger til mindre end dag. Tilsvarende blev
der oprettet daglig operations buffer-zone med tilsvarende effekt. I bufferzone perioden skulle patienterne vurderes/behandles i fællesskab af ekspert og uddannelsessøgende.
Oplæringen blev forsøgt gjort trækstyret (lean begreb, hvor en aktivitet først iværksættes, når den efterspørges). Kernen i dette system var ”trafiklys” kodning af kompetencer. Den uddannelsessøgendes kompetencer blev kodet med farverne rødt (vil gerne lære), gul (kan dække funktionen ved sygdom) eller grøn
(behersker funktionen på niveau, hvor oplæring af anden kollega kan gennemføres). Når en mulig uddannelsessituation opstod, kunne man via kompetencematrix identificere uddannelsessøgende, der ønskede
opnåelse af denne kompetence og tilkalde ham/hende; dvs. den uddannelsessøgende trækker ønskede
uddannelseselementer til sig.
Der blev månedligt foretaget indrapportering fra lægernes kompetenceudvikling under anvendelse af
trafiklys-metoden og kvartalsvis anonym indrapportering af trivsel/stress ved anvendelse af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ”mellemlange” spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Data er ikke
behandlet endnu.
Udfordringer:
Systemet har været vanskeligt at implementere i sin oprindelige form. En modulopbygning med tiltagende
kompleksitet har ikke været foreneligt med arbejdsplanlægningen for afdelingen som helhed og uddannelsessøgende læger har været bragt i arbejdssituationer, hvor de ikke besad den nødvendige kompetence og
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hvor oplæring via parallelspors- specialisten har været for omfattende til at kunne varetages oveni driften.
Af denne grund har det været nødvendigt, at genindføre oplæringsdage for at sikre basis-kompetencer.
Yngre læger har givet udtryk for at trækstyret uddannelse og anvendelse af uddannelsesmatricen er mulig
forbedring af videre-uddannelsen. Der afsøges derfor aktuelt muligheder for implementering i mindre
målestok af metoden til bufferzone-funktionerne.
Publikationer:
Anne Braae Olesen et al. Leanbased learning in the Department of Dermatology; The AMEE Congress, den
23 til 28 august 2013, Prag,Tjekkiet (oral præsentation af poster).

En ny model for færdighedstræning i pædiatri
Projektleder
Kasper Kyng, Børneafdeling A
Baggrund
Optimal behandling af akut syge nyfødte og mindre børn kræver en række praktiske færdigheder, som ikke
kan trænes tilfredsstillende på fantomer eller ved teoretisk læring alene. Vi har derfor udviklet en ny model
for undervisning i akutte færdigheder for læger i den pædiatriske specialistuddannelse. Undervisningen
sikrer, at lægerne er fortrolige med intensive færdigheder, som de ellers kun vil møde få gange i løbet af
deres uddannelse. Formålet er at løfte diagnose og behandling af det akut syge nyfødte og spæde barn til
et højere niveau med heraf følgende reduceret lidelse og sygelighed.
Metode
I efteråret 2013 har vi succesfuldt gennemført to pilotkurser af en dags varighed, baseret på hands-on
læring i en dyremodel. Protokollen er godkendt af dyreforsøgstilsynet og alle undersøgelser foretages
i fuld bedøvelse. Træningsmodellen indbefatter systematisk superviseret træning på en dyremodel, og
procedurerne foregår på samme måde, som var det et sygt barn, som skulle behandles. Dermed sikres
dels et trygt læringsmiljø med en systematisk feedback mulighed samt en model med stigende intensitet
og sværhedsgrad i kompetencerne før procedurerne udøves på børn. De enkelte delelementer gennemgås først teoretisk, og med videoundervisning. Kurset er indrammet af præ- og posttest i MCQ form samt
afsluttende evaluering. Elementerne i færdighedstræningen dækker forskellige grupper af færdigheder
indenfor invasive procedurer, ultralydsskanning, respiratoriske procedurer og vurdering af neurologisk
sygdom.
Resultater
Deltagerne oplevede en høj translaterbarhed af de opnåede færdigheder til den kliniske hverdag og forbedrede både testscore i MCQ samt egenvurdering af færdigheder efter afsluttet kursus. Resultaterne er
under bearbejdning med henblik på videnskabelig publikation.
Perspektivering
Pilotprojektet var støttet af Region Midtjyllands Initiativmidler til udvikling af kvaliteten indenfor yngre
lægers videreuddannelse ved Aarhus Universitetshospital. Der er fra Region Midtjylland bevilliget midler til
at afholde halvårlige kurser de kommende 3 år.
Bilag/Appendiks
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Håndtering af dilemmaer i patientcentreret teambehandling: Videreuddanenlse af yngre onkologer
Projektleder
Carsten Rytter, Onkologisk Afdeling D
Baggrund
I den uddannelsessøgende læges hverdag opstår dilemmaer på grund af dynamisk foranderlige patienthensyn, patientkrav, teknologiske muligheder, økonomiske begrænsninger og prioriteringer i sygehusvæsenet. Disse ofte modsatrettede hensyn lærer den yngre læge ikke at håndtere og man ved meget
lidt om, hvorledes en sådan læring kan defineres og implementeres.
Nærværende projekt bygger på erfaringer fra et pilotprojekt af samme forskergruppe i 2012, hvor resultaterne tyder på at Yngre onkologer skal lære at ræsonnere og håndtere dilemmaer som kræver mere end
tekniske/medicinske færdigheder.
Formål
Formålet er at 1) kortlægge sundhedspersonalets holdninger til yngre lægers kompetencer i håndtering
af dilemmaer, 2) udvikle et spørgeskema bygget op omkring moralske dilemmaer og 3) skabe en manual
til træning i teamkommunikation og moralsk dømmekraft. Med andre ord: Hvordan lærer yngre læger at
håndtere de nævnte dilemmaer?
Status
Der er indtil videre gennemført interviews med yngre læger og resultaterne er præsenteret med poster på
AMEE kongressen i Prag 2013 med titlen: ”Learning as positioning. A qualitative study of junior residents´
workplace learning.”
Herudover er der gennemført observationer i onkologisk ambulatorium og ud fra disse data indsendt og
aktuelt accepteret artikel i tidsskriftet Qualitative Health med titlen: ”Clinical Positioning Space: Analysing
Doctor-Patient Relationships in the Outpatient Oncological Clinic”.
Det er håbet denne sommer at få udfærdiget en formidlingsartikel til UFL under deltagelse af en kirurgisk
afdeling.
Der resterer herudover udarbejdelse af træningsmanual over lægers beslutningskompetence.

Implementering af RMUK til brug i vejledersamtalerne i den lægelige videreuddannelse.
Projektleder
Rasmus Bech Hvid, HR-løn & personale
Baggrund
Der er behov for et elektronisk system til håndtering og dokumentation af vejledersamtalerne i den lægelige videreuddannelse. Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering (RMUK) er ikke
umiddelbart anvendeligt til brug for registrering og dokumentation af vejledersamtaler i den lægelige
videreuddannelse. Det er et ønske fra yngre læger, hovedvejledere og uddannelsesansvarlige overlæger at
det gennem RMUK-systemet bliver muligt at
1.

lave aftaler om vejledersamtaler

2.

gennemføre godkendelsesproceduren for handleplaner elektronisk og

3.

monitorere afholdelse af samtalerne i egen afdeling.

Metode
I tæt samarbejde med udbyder af RMUK systemet modificeres systemet, så det kan honorere kravene i den
lægelige videreuddannelse. Første version har været afprøvet på udvalgte pilot-afdelinger. Afprøvningen
har vist, at de er behov for yderligere udvikling af systemet, som forventes klar i begyndelsen af 2014.
Perspektivering
På sigt vil det modificerede system kunne anvendes af alle afdelinger i Region Midtjylland
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Kompetenceafhængig læring - den oplevede effekt af en ny
organisationsmodel for uddannelsessøgende læger
Projektleder
Anette Bagger Sørensen, Nyremedicinsk Afdeling C
Baggrund
Uddannelseslægers muligheder for optimal uddannelsesværdi af daglig klinisk arbejde begrænses ofte af
klinikkens krav om effektiv produktion og derfor en på forhånd fastlagt arbejdsplan, der vanskeliggør speciallægers mulighed for at vurdere, om de opgaver, den enkelte uddannelseslæge skal løse en given dag, er
passende for lægens kompetenceniveau og læringsbehov.
Materiale og metode
Med inspiration af Csikszentmihalyis teori om flow, der beskriver forhold mellem udfordringer og kompetence i optimale læringssituationer, blev der designet et praksisbaseret medicinsk uddannelsesforskningsprojekt.
Projektet er et interventionsstudie, hvor den oplevede effekt af en ny organisationsmodel undersøges
hos uddannelseslæger. Forud for indførelse af den ny organisationsmodel blev uddannelsesværdien af
tilfældige patientkontakter vurderet ved hjælp af et udviklet scorekort samt logbog. I interventionsstudiet
blev der foretaget matchning mellem udfordringen i aktuelle patientrelaterede opgaver og uddannelseslægernes læringsbehov på baggrund af en speciallæges forhåndskendskab til patientforløb samt uddannelseslægernes kompetenceniveau. Uddannelsesværdien i den matchede patientrelaterede opgave blev
igen vurderet ved hjælp af scorekort og logbog.
I studiet indgik endvidere speciallægens overvejelser om muligheder og barrierer i opgaven med at allokere arbejdsopgaver til uddannelseslæger i den nye organisationsmodel.
Resultater
De foreløbige resultater viser, at uddannelseslæger profiterer af matchning med uddannelsesrelevant
patientrelaterede opgaver, idet de oplever bedre udfordringer og dermed mere relevant læring end forud
for interventionen. Studiet tyder dog også på, at matchning af uddannelseslæge og uddannelsesrelevant
patientrelateret opgave kan modarbejdes af en etableret afdelingskultur, hvor det daglige arbejde er organiseret således at afdelingens speciallæger gennem mange år har haft deres egne patienter og sjældent
har delt disse patienter med uddannelseslæger, hvorved patienterne er vænnet til at have deres ”egen”
speciallæge.
Konklusion
Matchning af uddannelseslæge til uddannelsesrelevant patientrelaterede opgaver øger antallet af læringssituationer og dermed mulighed for hurtigere og bedre kompetenceopnåelse, men organisatoriske
og kulturelle værdier i forhold til kontinuitet i læge-patientkontakten bliver udfordret. Der synes derfor
at være et behov for en mere teambaseret organisation med speciallæger og uddannelseslæger, der kan
imødekomme sundhedssystemets og patienternes krav om øget kontinuitet i behandlingen.
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Funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge: Rammer og vilkår – ambitioner og udfordringer
Projektleder
Susanne Scheppan, Anæstesiologisk Afdeling
Projektet udgår fra anæstesiologisk afdeling og HR-lægelig videreuddannelse, men omfatter alle afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord
Baggrund
Der findes meget lidt viden om de rammer, der er aftalt til varetagelse af funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge og om uddannelsesansvarlige overlægers trivsel i funktionen samt effekten af dette på
den lægelige videreuddannelse i den pågældende afdeling.
Formål
Projektet har til formål at undersøge de arbejdsmæssige rammer og vilkår for varetagelsen af funktionen
som uddannelsesansvarlig overlæge og relatere resultaterne til kvaliteten af lægelige videreuddannelse i
Videreuddannelsesregion Nord. Følgende spørgsmål vil blive belyst:
~~ Hvordan er de arbejdsmæssige rammer og vilkår for de uddannelsesansvarlige overlægers varetagelse af funktionen?
~~ Hvordan er den arbejdsmiljømæssige status for de uddannelsesansvarlige overlæger?
~~ Hvilke faktorer er af væsentlig betydning for denne status?
~~ Hvilken sammenhæng har den arbejdsmiljømæssige status med kvaliteten af afdelingens lægelige
videreuddannelse?
Metode
Spørgeskemaundersøgelse blandt alle uddannelsesansvarlige overlæger i Videreuddannelsesregion Nord
Perspektivering
Resultater forventes i efteråret 2014.

Feedback facilitators rolle i 360°’s feedback
Projektleder
Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse
Baggrund
Projektgruppen omkring 360 graders feedback i den lægelige videreuddannelse har gennem en årrække
undersøgt forskellige aspekter i anvendelsen af 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse. Projektet her belyser feedback facilitatorens rolle i den metode til 360°’s feedback, vi anvender i Videreuddannelsesregion Nord.
Formål
Formålet er at undersøge feedback facilitatorers performance i rollen som facilitator
Metode
Projektgruppen har udarbejdet en kriterieliste for god feedback facilitator performance og har bragt
denne kriterieliste i anvendelse i bedømmelsen af såvel novice feedback facilitatorer, som mere erfarne
feedback facilitatorer. Undersøgelsen afdækker desuden yngre lægers udbytte af 360°’s feedback relateret til feedback facilitatorens erfaring og performance. Endelig undersøges hvordan feedback facilitatorer
selv opfatter deres præstation som feedback facilitatorer.
Perspektivering
Dele af projektet er allerede præsenteret på internationale kongresser. Resultater forventes publiceret i
2014 – 2015.
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Oplæring i klinisk lungeultralyd
Projektleder
Søren Helbo Sørensen, Lungemedicinsk Afdeling LUB
Baggrund
Lunge ultralyd er en billeddiagnostisk undersøgelsesmetode, der foregår ved sygesengen og udføres af
den klinisk praktiserende læge i forbindelse med samtale og almindelig objektiv undersøgelse af patienten
med åndenød, akut lungesvigt eller brystsmerter.
Undersøgelses er hurtig og frembringer megen nyttig klinisk information, der ofte gør lægen i stand til at
afklare årsagen til patients klager. Lungeultralyd har diagnostiske egenskaber, der ved mange tilstande
er røntgen af thorax overlegent. Herunder tilstande som punkteret lunge, væske i brysthulen og væske i
lungens væv. Ultralyd kan finde og adskille tilstande som lungebetændelse, aflukning og kollaps af lungeområder og overfladiske blodpropper i lungen. Undersøgelsen kan nemt gentages og kan dermed vurdere
om den iværksatte behandling har effekt, eller om lægen skal skifte behandlingsstrategi. Endvidere er det
internationalt anbefalet at ultralyd anvendes i forbindelse med anlæggelse af dræn i lungehulen.
Det er anbefalet at læger, der udfører lungeultralyd oplæres tilstrækkeligt. Hvad der kan anses som
værende tilstrækkeligt er dog kun sparsomt undersøgt i litteraturen. Det er uafklaret, hvornår lægen har
tilstrækkelig med erfaring og/eller uddannelse til at kunne udføre lungeultralyd, stole på de fund der gøres
og tolke fundene korrekt i den kliniske situation. I de hidtidige studier har ultralydsoperatørerne alle være
eksperter. Hvis lungeultralyd skal bruges i daglig klinik, skal undersøgelsen udføres af almindelige læger,
og vi vil undersøge, hvordan lungemedicinske hoveduddannelseslæger kan oplæres i undersøgelsesmetoden.
Metode
Lægerne oplæres i lungeultralyd med en fælles teoretisk undervisning og skal derefter udføre lungeultralydsscanninger på patienter, der er indlagt på en lungemedicinsk afdeling og/eller i en akut modtagelse.
Deres evner vurderes efter et objektivt struktureret scoreskema, og deres fund sammenholdes med andre
billeddiagnostiske og kliniske undersøgelser.
Dermed undersøges det, hvordan lungeultralyd kan læres af læger uden forudgående erfaring.
Perspektivering
Der forventes resultater af projektet i efteråret 2014.
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