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Forkortelser:
AUH = Aarhus Universitetshospital
DNRLV = Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannnelse
DRRLV = Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
DSMU = Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
FF = 360°’s Feedback Facilitator
KBU = Klinisk Basis Uddannelse
LINK = www.lvu.auh.dk
LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd
LVU = Lægelig Videreuddannelse
PKL = Postgraduat Klinisk Lektor
RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering
UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge
UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge
UGUP = Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer
UKYL = Uddannelses Koordinerende Yngre Læge
UUU = Udvalg for udvikling af uddannelsesgivende
VUS = Videreuddannelsessekretariat
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Forord
Vi har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere en status for 2017 for den lægelige videreuddannelse
på Aarhus Universitetshospital (AUH). Vi er meget tilfredse med, at vi igen kan vise, at der overordnet set
leveres uddannelse af en meget høj kvalitet også i en tid, hvor hospitalet i høj grad er udfordret på mange
områder.
Vi vil gerne takke alle Jer – på tværs af specialer og professioner – der i en travl hverdag lægger et stort
arbejde og engagement i at få uddannelsen til at fungere på et så højt niveau. En særlig lykønskning skal
lyde til Diabetes og Hormonsygdomme, der er i 2018 meget velfortjent fik Sundhedsstyrelsens uddannelsespris for deres flotte arbejde med den lægelige videreuddannelse – stor respekt! En anden lykønskning skal lyde til vores nye speciale Akutmedicin. Den 1. maj 2018 ansatte AUH som det første hospital i
udbygge samarbejdet.
AUH skal samles i Skejby frem mod 2020 og det ser vi alle frem til. Året 2017 blev desværre et år, hvor flytteplanerne blev udskudt til stor frustration, men heldigvis lykkedes det 3 afdelinger, at flytte ind i deres
nye lokaler. Forsinkelsen betød, at andre afdelinger fik mulighed for at drage nytte af deres erfaringer
med at flytte uddannelsen med. Den ”ekstra tid” har nogle afdelinger brugt til at træne nye arbejdsgange
simulationsbaseret, og til at få set nærmere på de ny rammer. I 2018 er der brug for, at alle uddannelsesansvarlige får en større og mere aktiv rolle i forbindelse med flytteprocessen, at udvikle og opbygge de nye
arbejdsgange . Det er derfor glædeligt, at Årsrapporten viser, at samarbejdet mellem afdelingsledelserne
og uddannelsesteamet fortsat styrkes, og at gruppen af uddannelseskoordinerende yngre læger i stigende grad tager del i udviklingen af uddannelsen og dermed afdelingen.
På Årsmødet 2017 understregede lægefaglig direktør Claus Thomsen, at evnen til at forandre os i jobbet,
at være parat til møde nye krav og forventninger er en nødvendighed, for at kunne være i faget i fremtiden. I løbet af 2017 er meget forandret på AUH med ledelsesmæssige omstruktureringer, fusioner, ansættelsesstop og især det øgede økonomiske pres udfordrer løsningen af hospitalets store uddannelsesopgave. Der er derfor brug for, at vi også på uddannelsesområdet forandrer os dvs. tænker nyt og i højere
grad tænker sammen, og på tværs til gavn for fremtidens patienter. Lægelig Videreuddannelse ser derfor
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Danmark introduktionslæger i akutmedicin. Lægelige Videreuddannelse og AUH ser bestemt frem til at

frem til, at vi i fællesskab får diskuteret og aftalt en samlet strategi for læring og kompetenceudvikling på
AUH i løbet af 2018.
I Årsrapporten identificeres de områder indenfor den lægelige videreuddannelse, hvor der er behov for
optimering enten på afdelings- og/eller hospitalsniveau. Analysen er baseret på en bred vifte af kvalitetsdata, som dokumenterer og belyser kvaliteten af afdelingernes indsats. I Årsrapporten præsenteres
endvidere de planer, der er lagt for det fremadrettede arbejde med at videreudvikle den lægelige videreuddannelse.
I rapporten præsenteres overordnet
• Organiseringen af Lægelig Videreuddannelse på AUH
• Året der gik – en status på 5-punktsplanen
• Perspektivering af arbejdet med lægelig videreuddannelse på AUH
Rapporten er udarbejdet af de uddannelseskoordinerende overlæger Gitte Eriksen og Marianne Kleis Møller, Lægelig Videreuddannelse, i dialog med de lægefaglige direktører og kvalitetschefen. Afdelingerne bidrager med kvalitetsdata, dialog på
de årlige statusmøder og med udvalgte uddannelsesfortællinger. Sekretær for Lægelig Videreuddannelse Pia Vestergaard
Soelberg har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde, og cand.it Tanja Arnholtz Jensen (ekstern konsulent,
Tanjas.dk) har foretaget databearbejdningen.
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Indledning
Aarhus Universitetshospitals (AUH) mission er at

funktionsledere. I denne Årsrapport belyser vi, at

udvikle og varetage højt specialiseret behandling,

det især er indenfor de kirurgiske specialer, at der

forskning og uddannelse på internationalt niveau.

er brug for at styrke UAO’ernes formelle position

På Årsmødet for den lægelige videreuddannelse

i ledergruppen og sikre en direkte involvering i

2017 understregede lægeligfaglig direktør Claus

arbejdsplanlægningen med det klare mål, at højne

Thomsen dette ved at slå fast; »at han så uddan-

kvaliteten i den kirurgiske uddannelse.

nelse på højt niveau som en brændende ambition
I 2016 indledte vi diskussionen af, hvordan vi

og kerneopgaverne omkring patient og pårørende

træner »det kliniske skøn«. I 2018/19 vil vi med

er hinandens forudsætninger, når vi skal sikre

fornyet kraft arbejde videre med emnet, fordi der

kvalitet i og udvikling af fremtidens patientbe-

i stigende grad er brug for at udvikle kompetencer

handling.

i fællesskab samtidig med, at vi sikre, at patienter
og pårørende inddrages i den fælles beslutning og
handling. I de nye rammer øges antallet af samar-

»uddannelse på højt
niveau som en brændende
ambition for hospitalet«

bejdsrelationer betydeligt og derfor bliver det vigtigt, at vi arbejder med at gøre vores forventninger
til samarbejdet eksplicit. Tydelighed bidrager til at
skabe tryghed i arbejdet og netop tryghed er en
forudsætning for at kunne udvikle sig og dygtig-

I 2017 tog vi et par gange tilløb til at komme i

gøre sig. Tryghed bunder på en tillid til, at kolleger

gang med den store flytning til Skejby. En række

vil møde én med en anerkendende tilgang »Hvad

omstændigheder betød, at vi først nu maj 2018 er

kan jeg gøre for dig?« eller »hvad har du brug for

parate til at flytte Akutblokken. Forsinkelserne har

hjælp til?« Her er det ikke APP´s, men mellem-

kostet hospitalet dyrt, men beslutninger har taget

menneskelige kompetencer, der betyder noget og

hensyn til den ene af AUH´s ledetråde »Patientens

dermed noget vi selv har indflydelse på. Et AUH

behov kommer først«. De kommende måneder vil

under pres – betyder også, at der er pres – måske

kræve, at alle også arbejder efter den anden lede-

endda et særligt pres – på de vilkår vi kan tilbyde

tråd »Vi skaber resultater gennem samarbejde«. I

uddannelsen og dermed de uddannelsesansvarlige

Lægelig Videreuddannelse (LVU) er vi glade for, at

og vejledere på tværs af professioner. Hospitals-

der nu endelig er vedtaget et fælles »Akutkoncept

ledelsen har et opmærksomt øje på denne proble-

på AUH« og at aftaler omkring de akutte vagtfæl-

matik.

Årsrapport 2017 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

for hospitalet«. Dette er i tråd med, at uddannelse

lesskaber er faldet på plads i en version 1.0. LVU
har deltaget i processen fra januar 2018 og kommer til, sammen med hospitalsledelsen og afdelingerne herunder de uddannelsesansvarlige, at
deltage i evalueringen og medvirke til de nødven-

»det kræver dygtighed, dialog
og dristighed at prøve noget
nyt på uddannelsesområdet”

dige justeringer.
LVU har sammen med hospitalsledelsen fortsat fo-

Fremtidens læger skal kunne lede og alle skal være

kus på sammen med afdelingsledelserne at styrke

forpligtet til at kunne lede et patientforløb. Med

de uddannelsesansvarlige overlæger i rollen som

stigende kompleksitet i sundhedsydelserne er der
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brug for flere læger med et tværorganisatorisk
blik. På AUH arbejdes målrettet med, hvordan vi
får læger til at interessere sig for mere for ledelse.
Temaet på 3-timersmødet 2017 var »Konferencer
- hvordan får vi mere læring ud af dem?” Et emne,

Vi samles på tværs af
professioner under mottoet
»uddannelse uden grænser«

der bestemt er en organisatorisk udfordring og
hvor uddannelseslægernes konstruktive ideer
nu er i gang med at blive afprøvet. På Årsmøde
2017 var UKYL-workshoppen ”Brug af Forbedringsmodellen som redskab til afprøvning af ideer

Uddannelse er et af de tre ben AUH står på og

fra 3-timersmøderne« en stor succes. Tiltaget

derfor ser LVU frem til at deltage i arbejdet med at

”Yngre læger på banen” involverer på mange

udforme en fælles overordnet strategi på områ-

afdelinger også UKYL gruppen, som herigennem

det og især til, at strategien udmøntes i konkrete

udvikler kompetencer indenfor ledelse. Øget brug

handlinger. I Årsrapporten 2016 skrev vi »det

af projektdelen på SOL 3 kurset har et uudnyttet

kræver dygtighed, dialog og dristighed at prøve

potentiale til at træne ledelsestænkningen både

noget nyt på uddannelsesområdet”. Det mener vi

på individ og afdelingsniveau.

stadigvæk og håber, at vi kan samles på tværs af
professioner unders mottoet »uddannelse uden
grænser« og sammen arbejde videre med at tegne

»På Årsmødet tager vi for
alvor hul på den tværgående
uddannelsesdiskussion
på AUH«

fremtidens uddannelse i et universitetshospitals
perspektiv.
Vi håber inderligt, at I vil holde gejsten i det daglige arbejde og vi lover at gøre, alt hvad vi kan, for
at vi sammen kan opfylde den brændende ambition om uddannelse på et højt niveau.

Årsrapporten leder frem mod Årsmødet og
strategi for det videre arbejde og det er derfor
naturligt, at vi på Årsmødet for alvor tager hul på
den tværgående uddannelsesdiskussion på AUH.
Under overskriften »Uddannelse uden grænser«
vil der blive arbejdet med øget netværksdannelse
og især med at få aftalt, hvem der tager ansvar
for, at vi kommer videre med at opbygge og udvikle
den fælles supervisionskultur i bl.a. Akutafdelingen.
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Lægelig Videreuddannelse organisation og opbygning
og de aktører, der er involveret i den lægelige vide-

Aktører i den lægelige
videreuddannelse på afdelingerne

reuddannelse.

I løbet af 2017/2018 fusionerer afdelinger. Rønt-

I dette afsnit præsenteres uddannelsesopgaven

gen og Skanning med Neurorøntgen, Neurologi
med Neurofysiologi og de tre Operation/Intensiv

Universitetshospital (AUH) nedlagt og den sam-

afdelinger samt Dagkirurgi fusionerer til to en-

lede Hospitalstab fik organisatorisk reference til

heder henholdsvis Operation og Intensiv. Afdelin-

direktør Henrik Bech Nielsen. Lægelig Videreud-

gerne vurderer, hvordan uddannelsesteamet bedst

dannelse (LVU) er organisatorisk forsat sam-

sammensættes fremadrettet.

men med bl.a. Kvalitet, Udvikling, Uddannelse og
Arbejdsmiljø i afdelingen »Kvalitet og HR-Udvik-

I bilag 3 ses en oversigt over aktører i den læ-

ling. LVU har uændret organisatorisk reference

gelige videreuddannelse på AUH. Der var pr. 31.

til Kvalitetschefen og faglig reference til de nu

december 2017 ansat 46 uddannelsesansvarlige

to lægefaglige direktører. Omstruktureringer på

overlæger eller uddannelsesansvarlige speciallæ-

AUH har også indflydelse på arbejdet med den

ger og en uddannelsesansvarlig specialtandlæge.

lægelig videreuddannelse bl.a. har LVU sammen

Forventningen er fortsat at opgaven varetages af

med hospitalsledelse (HL) aftalt en ny model for

en overlæge, der har den tilstrækkelige ledelses-

repræsentation ved Inspektorbesøgene, struktur

mæssige autoritet. Derfor kan den uddannelsesan-

for møder i det Lægelige Videreuddannelsesråd,

svarlige kun være uddannelsesansvarlig special-

statusmøder med HL om kvalitetsdata mm.

læge en kortere periode. Deltagelse på kursus for
UAO er forsat obligatorisk og 89 % af UAO’erne

Afdelinger og lægelige
videreuddannelsesstillinger

enten har været eller er tilmeldt UAO lederudviklingsforløbet.

Langt hovedparten af hospitalets afdelinger og
specialer er involveret i speciallægeuddannelsen,

Staben af uddannelsesansvarlige overlæger

eneste undtagelser er Epidemiologisk afdeling,

(UAO’er) har været ret stabil idet der i 2017 kun

Dansk Center for Partikelterapi og MOMA dvs. der

har været udskiftning på posten i fire afdelinger;

er speciallægeuddannelse på 40 afdelinger, hvoraf

Niels Christian Melsen, Dorte Keld, Helle Kanstrup,

de 8 også varetager den kliniske basisuddannelse.

Trine Tandrup og Ane Marie Thulstrup som UAO på
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I oktober 2017 blev centerstrukturen på Aarhus

AUH og alle takkes for en stor indsats på uddanBilag 2 viser antal og type af forskellige uddan-

nelsesområdet.

nelsesstillinger i de enkelte afdelinger. På AUH var
der pr. 31. december 2017 i alt 544 klassificerede

Alle afdelinger har en eller flere uddannelsesko-

uddannelsesstillinger, heraf 39 klinisk basislæge-

ordinerende yngre læge(r) (UKYL), som i høj grad

stillinger, 146 klassificerede introduktionsstillinger

deltager i de faste aktiviteter indenfor den læge-

(heraf 102 medfinansierede), 359 hoveduddannel-

lige videreuddannelse. Ved udgangen af 2017 var

sesstillinger inkl. 5 uddannelsesstillinger i spe-

der registreret i alt 61 UKYL’er på AUH, hvilket er

cialtandlægeuddannelsen. Der er 892 speciallæge

en positiv udvikling set i lyset af at hospitalet ar-

årsværk på hospitalet, inkl. professorer og ledende

bejder strategisk for at styrke yngre lægers ledel-

overlæger.

sesmæssige rolle i afdelingerne. I 2016 var antallet
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53. Den overordnede stillings- og funktionsbeskri-

kliniske lektorer, heraf en med tværgående funkti-

velse beskriver det ansvar og de opgaver, som UAO

on. PKL’erne deltager i en række fælles aktiviteter

og UKYL på AUH forventes at varetage. De enkelte

i regi af Videreuddannelsesregion Nord og Center

afdelinger sikrer rammerne for opgaveløsningen

for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Århus

gennem lokale aftaler.

Universitet med fokus på medicinsk pædagogik og
organisatoriske aspekter indenfor lægelig videre-

Alle læger ansat på AUH fungerer som kliniske

uddannelse.

vejledere, og en del – ca. 570 - har desuden funktion som hovedvejledere. Der er udarbejdet fælles

Speciallægerne på hospitalet bidrager til at løfte

funktionsbeskrivelse for hovedvejledere på hospi-

uddannelsen inden for deres specialer. På AUH er

talet. På AUH afvikles 360°’s feedback samtaler af

omkring 49 læger en del af Sundhedsstyrelsens

en certificeret feedback facilitator (FF). På AUH er

inspektorkorps ifølge den seneste opgørelse. Gen-

der 96 certificerede FF’ere fordelt på 36 afdelinger

nem inspektorbesøg på andre afdelinger opnås

(bilag 3).

viden om, hvordan lægelig videreuddannelse
varetages andre steder. Såvel PKL’er som inspek-

AUH bidrager væsentligt til »faculty development

torer medvirker til, at hospitalet får input udefra

– uddannelse af uddannere” i Videreuddannelsen

til arbejdet med kvalitetsudvikling af den lægelige

Nord. Der er på hospitalet ansat 16 postgraduate

videreuddannelse.

Organisering af den lægelige videreuddannelse på AUH

Kontaktperson (UKO) = Gitte Eriksen
Kontaktperson (UKO) = Marianne Kleis Møller
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Organisering af den lægelige
videreuddannelse på AUH

Uddannelsesteamet i afdelingerne

De lægefaglige direktører er overordnet ansvar-

videreuddannelse er uddannelsesteamet. Teamet

lige for den lægelige videreuddannelse på hospi-

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

talet. På AUH ledes arbejdet med den lægelige

afdelinger er udvidet til også at omfatte nøgleper-

videreuddannelse af to uddannelseskoordineren-

soner som skemalæggere, undervisningsansvarlig

de overlæger (UKO’er) i tæt samarbejde med de

yngre læge samt specialets PKL. I Akutafdelingen

enkelte afdelinger og i dialog med kontaktdirek-

er uddannelsesteamet med tværfaglig repræsen-

tørerne. UKO’erne sikrer udvikling, koordinering

tation. På langt de fleste afdelinger er der et kon-

og rådgivning i forhold til den lægelige videreud-

struktivt samarbejde internt i uddannelsesteamet

dannelse på hospitalet og mødes regelmæssigt

og med afdelingsledelsen.

Omdrejningspunktet for afdelingens lægelige

med de lægefaglige direktører og kvalitetschefen.
Den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har

kontaktperson. Efter centrene nedlæggelse har

efter delegation fra afdelingsledelsen ansvaret

UKO’erne valgt at fortsætte med stort set de sam-

for, at alle uddannelsesforløb i afdelingen er

me afdelinger, som de havde i centrene. (se side

tilrettelagt, så den enkelte uddannelseslæge kan

12). Dog får Operation og Intensiv Gitte Eriksen

opnå de kompetencer, der er beskrevet i målbe-

som kontaktperson og Røntgen og Skanning får

skrivelsen og uddannelsesprogrammet. UAO’en

Marianne Kleis Møller. Akutafdelingen er en stor

har til opgave at sikre, at alle, der er involveret i

og kompleks afdeling og begge UKO’er vil fortsat

den lægelige videreuddannelse, har den fornødne

være inde over denne afdeling som et bindeled til

kompetence og uddannelse til at varetage de

alle de afdelinger, der har et uddannelsessamar-

forskellige områder som supervision, vejledning,

bejde med Akutafdelingen.

kompetencevurdering, at afholde vejledersamtaler samt at sikre karriererådgivning.

Lægelige Videreuddannelsesråd
Der er etableret lægelige videreuddannelsesråd

UKYL netværk

(LVR), der holder møder af tre timers varighed 2

På AUH er der etableret en netværksgruppe for

gange årligt. Deltagere i møderne er uddannelses-

alle UKYL’er på tværs af afdelingerne. Formålet

ansvarlige overlæger og uddannelseskoordineren-

med UKYL-netværket er at styrke UKYL’ernes

de yngre læger fra alle afdelinger samt de uddan-

samarbejde, samt at understøtte implementering

nelseskoordinerende overlæger. Centerledelserne

af nye tiltag og bidrage til et godt uddannelses-

deltog og bidrog aktivt frem til centrenes nedlæg-

miljø på hospitalet. Kommissorium er revideret

gelse oktober 2017. LVR fungerer som bindeled

primo 2018 og der fastholdes en organisatorisk

mellem hospitalsledelse og afdelingerne, og har

forankring under Lægelig Videreuddannelse.

nu en af de 2 lægefaglige direktører som deltager.

UKYL-netværket har eksisteret siden oktober

Aktiviteten i rådene bidrager til den overordnede

2015. Mødeaktiviteten planlægges og ledes af en

strategi om at uddanne og udvikle kompetente

styregruppe, hvor der fremadrettet skal være med

og engagerede medarbejdere på AUH gennem

repræsentation fra de 3 »speciale stammer«.
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Alle afdelinger har en af de to UKO’er som primær

»Faculty Development«. Det er aftalt, at LVR-møderne i 2018 holdes i de 3 stammer/grupperinger
dvs. 2 møder for de »Kirurgiske«, »Medicinske« og
»Tværgående« specialer. Vi vil herefter indsamle
erfaringerne med henblik på om denne struktur
skal revideres.
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Referater fra
3-timers møder
Aktivitetsdata

KBU møde
Almen med.
Årsrapport
databearbejdning

DSMU
3-timers møder

LV
dec.

3-timers møder

Statusmøder

RMUK ERFA

jan.

UKYL-netværksmøde
feb.

nov.

3-timers workshop

r

de

ø
RM

Statusmøder
UKYL-introkursus

UKYL-netværksmøde

okt.

marts

sept.

april

360 ’s FF kursus
o

der

ø
R-m

LV

UKYL-introkursus
3-timers workshop

juli

360o’s FF kursus

Årsrapport:
udarbejdelse

maj

aug
juni

Statusmøder
AMEE
RMUK ERFA

Årsmøde
UKYLworkshop

KBU møde

Lægelig
Videreuddannelse

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

fokus på at levere kerneydelsen med patienten i

lægelige videreuddannelse på AUH. Året indledes

centrum.

og afsluttes med Årsmødet i juni, der er tilrettelagt som temadøgn. Deltagerne er medlemmerne

Torsdag eftermiddag blev denne tråd taget op af

af de lægelige videreuddannelsesråd (LVR) som

Lene Tanggaard, professor og Ph.d. ved Ålborg

udgøres af alle afdelingers uddannelsesteams.

Universitet. Lene afholdte et engageret oplæg

Mødet havde også i 2017 stor tilslutning med 86

med overskriften »Den moderne mesterlære -

deltagere.

hvordan kan vi blive bedre til at lære af og med

Årsmødet 2017

gens workshop og fik koblet det kliniske skøn/

På Årsmødet gøres status over det forgangne

mesterlæren med målet om at have patienten i

år, og mødet bruges til at drøfte temaer, som

centrum. Der var en engageret dialog og et stort

er fælles for den lægelige videreuddannelse på

udbytte vurderet på evalueringerne af Årsmødet

hospitalet. Arbejdsformen på mødet er en blan-

(se nærmere i Afsnit 1). Torsdag aften var der et

ding af oplæg og gruppedrøftelser. Endvidere er

interaktivt oplæg ved Birgitte Dam Jensen, skue-

der rig lejlighed til at lære af gode erfaringer via

spiller, dramaturg og retoriker. Fokus var at få sine

”net-working”. I tilknytning til Årsmødet afholdes

budskaber igennem. Tonen var underholdende og

et temamøde for de uddannelseskoordinerende

smittende, hvilket var passende som en fin afslut-

yngre læger (UKYL’er).

ning på en lang dag.

De overordnede temaer for Årsmødet i 2017 var

Fredag startede med workshops for henholdsvis

»Den moderne mesterlære og det kliniske skøn«.

UKYL gruppen omkring transfer fra kurser og for

Lægefaglig direktør Claus Thomsen indledte mø-

UAO gruppen om overleveringer i uddannelses-

det med en stor anderkendelse atil afdelingernes

forløbene mellem afdelinger/afsnit og mellem

uddannelsesteams »I gør det godt - Årsrapporten

hospitaler. Der blev arbejdet godt i grupperne og

viser det igen - der er en uforbeholden ros og der

aktivitetsdata/statusmøder i 2018 viser, at flere

er ikke noget »men« - tak skal I have!«

afdelinger har fået en øget opmærksomhed på

Årsrapport 2017 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

hinanden« Herefter styrede Lene eftermidda-

emnerne og arbejdet videre med dem (se afsnit
Claus pointerede, at det er vigtigt, at UAO’er age-

om den formelle vejledning).

rer som funktionsledere i et tæt samarbejde med
afdelingsledelserne også som en del flytteproces-

Thomas Balslev, overlæge, PKL, Børneafdelingen

sen og i aftalerne om nye arbejdsgange på tværs

i Viborg gav inspiration til overlevering af faglig

af AUH. Herudover kom Claus ind på emnerne; at

viden ved morgenkonference og ”konferering” fx i

vi skal huske at lade os inspirere af andre, at de

vagten. Efterfølgende havde seks modige UKYL’er

yngste læger gennem mesterlære skal trænes til

og UAO’er taget vores udfordring op, da de

at kunne ”bære byrden for patienten” og opbygge

præsenterede deres uddannelsesmæssige tips &

en professionsidentitet, at fremtiden får brug for

tricks. Inspireret af AMEE blev oplæggene præsen-

læger, der kan lede patientforløb og at der er brug

teret i formatet »Pecha Kucha« som er 20 slides/

for ”den gode forbedre”. Claus sluttede af med

elementer af 20 sec. varighed. Det er et format,

at understrege, at der på AUH er et vedvarende

der skærper opmærksomheden på klarheden i

15

budskabet og virkede efter hensigten. Stor tak for

UKYL’en er mødeleder med mindre vedkommende

inspirerende indlæg til Marie Juul Ørnstrup, UKYL,

er afdelingslæge.

Diabets og Hormonsygdomme, Mads Lind Ingemann, UAO, Akutafdelingen, Nina Hargrib Madsen,

På mødet gøres status på sidste års forslag og nye

UKYL, Børn og Unge, Edith Nielsen, UAO, Neu-

ideer til forbedringer drøftes. Mødet afsluttes med

rorøntgen, Trine Silkjær, UKYL, Blodsygdomme og

uddannelseslægernes forslag til indsatsområder/

Marianne Kragh Thomsen, UAO, Mikrobiologi.

handleplan beskrives og efterfølgende forelægges

Årsmødet 2017 blev afsluttet med en session med

uddannelsesteamet og afdelingsledelsen. For-

lægefaglig direktør Claus Thomsen, centerchef

slagene drøftes herefter på et fælles lægemøde

Bent Wulf og centerchef Ulrik Tarp. Temaet var

i afdelingen for at sikre ejerskab. Den skriftlige

hvordan kan/skal vi i fællesskab udvikle uddan-

handleplan med angivelse af hvem, der er ansvar-

nelsen frem mod 2020. Der blev en livlig diskussion

lig for at de enkelte tiltag gennemføres, sendes til

og deltagerne havde samlet mange spørgsmål op

Lægelig Videreuddannelse (LVU).

fra det forløbne døgn. De emner, der blev brugt
mest tid på i diskussionen var flytteproces, bespa-

Status på de aftalte handleplaner fra 3-timers

relser, rammer for uddannelsesansvarlige og ny

mødet 2016 (tabel 1) viser, at det gennemgående

vagtstruktur. Claus konkluderede i sit indlæg, at

er realistiske aftaler, der laves i afdelingerne idet

uddannelse på højt niveau fortsat en brændende

78% af tiltagene er helt/delvis gennemført. Vi har

ambition for hospitalet.

i år valgt at stratificere afdelingerne i specialer
og det ses, at der indenfor alle 3 grupper er en

LVR-møder

høj gennemførelsesrate dog med de tværgående

Temaerne i årets LVR møder har spændt vidt

specialer i spidsen.

fra gennemgang af funktionaliteter i RMUK og
forbedring af disse, træning og uddannelse i »Det

Det overordnede tema i 2016 var »struktureret

kliniske skøn«, flytteproces og sikring af uddan-

kompetencevurdering og feedback i klinisk prak-

nelse på tværs. Emnerne flytteproces og sikring

sis - hvordan får vi mere af det?« Der var mange

af uddannelse på tværs har der især været meget

konstruktive ideer med fokus på struktur i kompe-

energi i! I diskussionerne stod det klart, at der

tencevurdering og feedback. Desværre ser det ud

var stor variation i både viden og i hvilken grad de

til, at de mere komplekse forandringer, der kræver

enkelte uddannelsesteams var inddraget i proces-

organisatoriske omlægninger ikke er blevet gen-

serne. Derudover har der i efteråret været oplæg

nemført. Neuologisk afdeling har dog gennemført

fra deltagere på AMEE kongressen 2017 samt

2 ugers sammenhængende stuegang kombineret

opfølgning på take-home fra Årsmødet.

med kompetencevurdering og Mave,- Lever. – og
Tarmsygdomme har indført endoskopi supervisor.

3-timers møderne - det innovative
input fra uddannelseslægerne

Flere af tiltagene har afdelingerne heldigvis valgt
at arbejde videre med i 2018.

I 2017 afholdt alle afdelinger 3-timers møder med
deltagelse af uddannelseslægerne. Målet med

I 2017 var det faste tema: »Konferencer - hvordan

3-timers møderne er, at uddannelseslægerne

øger vi læringsværdien af disse?« Der er arbej-

ideer til forbedringer i egen afdeling bringes frem.

det seriøst med emnet som er meget aktuelt da
nye omgivelser, nye samarbejdspartnere og nye
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Tabel 1

2017

Gennemført

Delvis
gennemført

Ikke
gennemført

Ikke
relevant

% gennemført

Tværgående specialer (N=13)

19

17

7

0

84%

Medicinske specialer (N=14)

24

23

15

4

76%

Kirurgiske specialer (N=14)

16

15

10

1

76%

Alle (N=42 afdelinger)

59

55

32

5

78%

(helt og delvist)

teknologiske muligheder er en god anledning til at

med front til klinikerne. Dette vil være gavnligt for

se på, hvilke konferencetyper, der er i en afdeling

arbejdsmiljøet og interaktionen med klinikkerne.

og hvordan, der kan sikres mere læring fra disse.
Overordnet kan forslagene fra årets tema inddeles

• Dagens case – udvikling og tilpasning af ”set-

i fem hovedgrupper:

up”
Flere afdelinger har taget dagens case til sig. I de

• Morgen/Middags/Teamkonference – struktur og

nye tiltag er der fokus på at træne i fremlæggelse

indhold

og at der også skal fremlægges hyppige tilstande

Flere afdelinger har ideer til struktur/skabelon

og ikke kun på de sjældne, hvor det forudsættes

for den pågældende konference. Forhåbningen er

en større teoretisk viden. Der var også flere ideer

en sikring af, at de relevante oplysninger kommer

til »idekasse« eller EPJ liste som hjælp til at finde

med og træne uddannelseslægerne i at få lavet

cases.

en struktureret forberedelse og fremlæggelse.
Samtidig har flere haft til hensigt at få luget ud

• Uddannelseslæger ind i konferencer med en

i generelle informationer, der kan formidles på

tydelig rolle og ansvar

anden vis.

Emnet var gennemgående også ved morgen/
middagskonferencerne, men specielt for ældre

• Røntgen konferencer

uddannelseslæger er der et stort ønske om at få

Flere afdelinger har arbejdet med strukturen på

et større ansvar ved multidiciplinærer team konfe-

røntgen konferencerne. Fra de kliniske afdelinger

rencer (MDT).
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Opgørelse af hvor mange tiltag fra handleplanerne i 2016, der er gennemført, delvis gennemført, ikke gennemført og hvilke
der ikke længere er relevante.

er der således forslag om reduktion i antallet af
billeder, der ses, så der fokuseres på de patolo-

• Brug af IT i konferencer – øget udbytte og

giske billeder og bruges tid på disse med henblik

læring

på større læring. Dagens røntgenbillede eller at

Flere afdelinger har set på mulighederne for øget

uddannelseslægen har ansvar for at aftale cases

anvendelse af IT-systemer (Klinisk Logistik, EPJ

med radiologen er gode forslag. Fra radiologer-

lister mm) i konferencerne, både til vagtoverleve-

nes side er der ønske om feedback fra de kliniske

ring, fremvisning af røntgenbilleder eller fremvis-

afdelinger. Disse har envidere ønske om mere

ning af præparater.

ensartet IT- udstyr med henblik på at kunne sidde
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Andre tiltag til inspiration;
•

Børn og Unge bør fremhæves for deres tiltag

Statusmøder

med en »minikonference« efter morgenkon-

Lægelig Videreuddannelse afholder årligt et

ferencen 2 dage om ugen. Her fremlægger

statusmøde med hver afdeling. Statusmøderne

medicinstuderende cases efter en fast ska-

har deltagelse af ledende overlæge, UAO(’er),

belon og en uddannelseslæge har rollen som

UKYL(’er) og den uddannelseskoordinerende

facilitator. Et spændende tiltag, der medvirker

overlæge. Her er lejlighed til at drøfte, hvad der

til at understøtte transitionen fra studiet til

rører sig i afdelingen, og hvordan de overordnede

det postgraduate arbejdsliv samtidig med, at

temaer indgår i uddannelsesarbejdet. Ud fra de

uddannelseslægerne trænes i møderlederrol-

tilgængelige kvalitetsdata for afdelingen (jf. kvali-

len – en win-win!

tetsmonitoreringstabellen, side 28), mål fra sidste
handleplan, 3-times mødereferatet og erfaringer

•

•

Uddannelseslæger på Kræftafdelingen del-

fra det forgangne år gøres status på afdelingens

tager aktivt i de arbejdsgrupper, der arbejder

uddannelse. Som opsamling aftales prioriterede

med omlægning af afdelingskonferencer

indsatsområder som afdelingen efterfølgende ud-

– stuegang, MDT mm. Herigennem sikres

arbejde en handleplan for. De temaer, der har fyldt

”uddannelsesstemmen” og der opnås en vigtig

meget på de fleste afdelinger det forgangne år har

læring i at se på afdelingen i et organisatorisk

været flytteproces og de mulige uddannelsemæs-

perspektiv. Mere af det tak!

sige konsekvenser af besparelserne.

Uddannelses ”Check in” og ”Check ud” i forbin-

Årsrapport

delse med operationer, hvor Ortopædkirurgisk

Året sluttes med udgivelse af Årsrapporten, som

afdeling har en fast struktur og aftale som

beskriver, hvordan der på overordnet plan er arbej-

findes i ”vaskerummet” på OP. Der arbejdes

det med den lægelige videreuddannelse på hospi-

specielt med at få gennemført OSATS som en

talet. Data fra Årsrapporten tjener som status for

del af check-ud.

arbejdet i LVU og danner dermed udgangspunkt
for det kommende års indsatsområder og rapporten præsenteres i forbindelse med Årsmødet.

Årsmøde 2017
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Interne fora
Uddannelsen for KBU

Den aktuelle udfasningsplan i Videreuddannelses-

Der er etableret et fast mødeforum for de ud-

region Nord betyder, at de somatiske afdelinger

dannelsesansvarlige overlæger, der er involve-

stopper med at have KBU-læger fra efteråret 2018

ret i klinisk basisuddannelse (KBU) inkl. PKL for

og for psykiatrien med virkning fra foråret 2022.

Akutmedicin, mens PKL i psykiatri og PKL i almen

På AUH betyder det, at Nyresygdomme og Infek-

medicin deltager ad hoc. Møderne afholdes 1-2

tionssygdomme nu skal have KBU-læger i 1. halv-

gang årligt og tjener til udveksling af status, infor-

del.

mation, samt nye fælles tiltag. Tendensen i antal
I 2017 har LVU i samarbejde med VUS påtaget sig

år, men et stationært niveau fra 2016 til 2017. Dog

opgaven med at holde oplæg på informations-

indmeldte AUH 42 KBU forløb for efteråret 2018

møde for 12. semester medicinstuderende forud

sammenlignet med 36 forløb for samme periode i

for deres valg af KBU forløb. Som et nyt tiltag har

2017. Dette tyder på en stigende tendens. Der er

en KBU læge fra et regionshospital holdt den del

derfor en kontinuerlig opmærksomhed på, om af-

af oplægget som handler om de generelle udfor-

delingerne har den nødvendige uddannelsesmæs-

dringer, der er ved at flytte sig fra universitets-

sige kapacitet, eller om, der skal inddrages nye

verden til arbejdspladsbaseret læring. Herudover

afdelinger. Som en konsekvens af Lægedæknings-

deltager KBU læger fra AUH i den efterfølgende

rapporten fra januar 2017, er det besluttet at 2.

præsentation af de muligheder man har som KBU

halvår for alle KBU-forløb placeres i almen praksis.

læge på AUH.

Ole Mølgaard - Ledende overlæge

Mads Lind Ingemann - UAO

Dilek Cakar - UAO

Rasmus Møller Jeppesen
Introlæge

Irene Albertsen
Introlæge
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KBU forløb har været støt stigende over de senere

Stine Fjenbo Galili
Introlæge

Velkommen til de første introlæger i Akutmedicin
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Eksterne fora
Mange læger fra Aarhus Universitetshospital

AUH solidt repræsenteret i specialeselskabernes

(AUH) arbejder med lægelig videreuddannelse og

uddannelsesudvalg med 54 repræsentanter samt

medicinsk pædagogik udenfor hospitalet i diverse

41 speciallæger, repræsenterende 28 specialer, i

fora eller deltager i forskningsmiljøet på Center

specialeselskabernes bestyrelser. Der er ligeledes

for Sundhedsuddannelser på Aarhus Universitet.

et stort engagement i specialeselskaberne fra

AUH har tradition for, at mange engagerer sig som

yngre læger. Således var der i 2016 38 yngre læger,

enten hoved- eller delkursusledere på de specia-

repræsenterende 21 afdelinger, der sad i bestyrel-

lespecifikke kurser eller i forskningstræningen.

ser for specialernes »sandkasser«. Det forventes

Derudover fungerer mange som undervisere eller

at dette tal er på cirka samme niveau i 2017.

som kursusledere på de obligatoriske generelle
kurser og fra tidligere opgørelser vides, at mindst

Hospitalet er endvidere repræsenteret i en række

300 læger er involveret i undervisningen på de

regionale fora med betydning for den lægelige

obligatoriske kurser i den lægelige videreuddan-

videreuddannelse (se nedenstående tabel). Den

nelse, samt at stort set alle afdelinger bidrager til

betydelige eksterne aktivitet vidner om et stort

at løfte denne opgave.

engagement, som bidrager til at øge viden og
videndelingen på AUH. Samtidig understøttes

LVU har ikke opgjort data for afdelingernes

hospitalets strategi om at bidrage til at sikre den

eksterne repræsentation i 2017, men i 2016 var

bedste viden og den bedste behandling.

Regionale Mødefora

Repræsentation i eksterne fora

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)

Lægefaglig direktør Claus Thomsen
Suppleanter:
Uddannelseskoordinerende Gitte Eriksen
Uddannelseskoordinerende Marianne Kleis Møller

Postgraduate kliniske lektorer
Specialespecifikke uddannelsesudvalg, VidereUddannelsesansvarlige overlæger
uddannelsesregion Nord*
Uddannelseskoordinerende yngre læger
Følgegruppe for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (associeret)

Udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer - UGUP

Uddannelseskoordinerende Marianne Kleis Møller

Udvalg for udvikling af uddannelsesgivende UUU

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen
Overlæge, PKL Anne Braa Olesen, Hud og Kønssygdomme
Afdelingslæge, UKYL Thomas Greve

Styregruppe for forskningstræning, Videreuddannelsesregion Nord

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

Netværksforum for MidtSim

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen
Overlæge Minna Jørgensen Skov Nielsen, Akutafdelingen

Kontaktforum

Fuldmægtig Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale)
Repræsentant for yngre læger Gitte Anna Madsen, Lungesygdomme
Uddannelseskoordinerende overlæger

RMUK ERFA gruppe Region Midtjylland

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen
HR-Konsulent Rasmus Bech Hvid HR Løn og Personale

Nationale mødefora
Specialeselskabernes bestyrelse

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

Følgegruppen for inspektorordningen SST

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen

* For nogle specialer er udvalget nationalt
Obs! antallet af yngre læger i selskabernes bestyrelser er stigende - tallet var ca. 25 i 2015
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Uddannelsesprojekter og forskning i
medicinsk uddannelse på AUH
Der er lang tradition for at iværksætte og gen-

Abstract og oral posterpræsentation

nemføre uddannelsesprojekter på Aarhus Uni-

•

Kompetencevurderingsredskaber for speciallægeuddannelsen i kliniks mikrobiologi - fra

versitetshospital. Forskning inden for medicinsk
uddannelse berøres også af de gældende økonomi-

ide til produkt

ske rammer kombineret med, at det ikke længere

Lise Tornvig Erikstrup, Thomas Greve, Thomas

samme muligheder for at søge regionale midler til

Sydenham, Sara Tønnings, Marianne Kragh Thomsen

projekter.

& Barbara Juliane Holzknecht

•

Fantom til konisatio-træning; et uddannelsesog udviklingsprojekt

internationale uddannelseskonferencer.

Lene Duch Madsen, Anne Hammer,
Marie Quade Bender & Susanne Axelsen

Uddannelsesabstracts til
konferencer - nationalt 2017

•

Hvordan klæder vi yngre læger på til fremtidens sundhedsvæsen?
Kristina R Asdahl, Lisbeth Rune Schultz & Anna Aaby,

Medicinsk Uddannelses
Konference MUK 2017

•

Designing in situ simulation in the emergency
department: Evaluating safety attitudes

MUK 2017 blev en stor succes og AUH bidrog

amongst physicians and nurses

i højeste grad aktivt til programmet for MUK

Charlotte Paltved, Anders Thais Bjerregaard, Kristian

konferencen med oplægsholdere til 3 symposier,

Krogh, Jonas Juul Pedersen & Peter Musaeus

3 workshops og 4 postere. Herudover deltog læge”Hvordan skal vi uddanne lægerne til fremtidens

Uddannelsesabstracts til
konferencer - internationalt 2017

sundhedsvæsen?”

•

faglig direktør Claus Thomsen i åbningsdebatten

Multisource feedback in faculty development
– why involve the Heads of Departments?

Symposium

Gitte Eriksen & Bente Malling, Faculty Development

•

2017, Helsinki – oral præsentation

”Meet the money - en samtale om penge og
indflydelse”

•
•

•

Educational leaders and multisource feed-

Claus Thomsen mfl.

back – how do Heads of Departments per-

”Feedback som en forudsætning for læring”

ceive expert guidance prior to the leadership

UAO, PKL Sune Rubak og UAO Susanne Axelsen mfl.

development conversation?

”Kvalitet i lægeuddannelsen - hvad er det og

Bente Malling & Gitte Eriksen, Faculty Development

hvordan måler vi det?”
UKO Gitte Eriksen mfl.
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I 2017 bidrog AUH med 11 abstracts til nationale og

2017, Helsinki – oral præsentation

•

Multi Source feedback for educational leaders
in clinical departments – a bridge to change

Workshop
•

”Hvem kender en fejlfri læge? En workshop

support

om myter og virkeligheder i uhensigtsmæs-

Gitte Eriksen & Bente Malling, AMEE 2017, Helsinki –

sige forløb”,

oral præsentation

PKL Anne Braa Olesen mfl.

•
•

of practice and consolidation of managerial

•

Junior doctors a source of organizational in-

“Meet the expert – Victoria Brazil”,

novation at a Danish University Hospital

Kristian Brogaard

Kristina R Asdahl, Lisbeth Rune Schultz &

”Coaching som værktøj til transition”

Anna Aaby, AMEE 2017, Helsinki – poster præsenta-

overlæge Lydia de Lasson mfl.

tion
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•

In a bed or on the floor? CPR training in hospi-

Publikationer 2017

tals

•

Nebsbjerg MA, Rasmussen SE, Bomholt KB,

Kristian Krogh, Troels Mygind-Klausen, André Jæger,

Krogh LQ, Krogh K et al. »Skills among young

Camilla Hansen, Mette Amalie Nebsbjerg & Bo

and elderly laypersons during simulated

Løfgren, AMEE 2017, Helsinki – poster præsentation

dispatcher assisted CPR and after CPR

samarbejde med Center for Akutforskning, AU, AUH)

training«. Acta Anaesthesiol Scand. 2017.
doi:10.1111/aas.13027. (samarbejde med Cen-

•

“Developing simulation: Setting up a simulation learning environment - A simulator in a

ter for Akutforskning, AU, AUH)
•

Paltved C, Bjerregaard AT, Krogh K, Pedersen

room to a full simulation centre”.

JJ, Musaeus P. »Designing in situ simulation

Kristian Krogh mfl – et samarbejde med CAMES, Kø-

in the emergency department: evaluating

benhavns Universitet; Arcada University of Applied

safety attitudes amongst physicians and nur-

Sciences, Helsinki, Finland; Kuopio University Hospi-

ses«. Advances in Simulation; 2(1):4. 2017

tal, Finland; University of Nottingham, UK; University

•

Rasmussen SE, Nebsbjerg MA, Krogh LQ,

of Dundee, UK AMEE 2017, Helsinki - Pre-Conference

Bjørnshave K, Krogh K et al. »A novel protocol

Workshop

for dispatcher assisted CPR improves CPR
quality and motivation among rescuers - A

•

“AMEE Interprofessional Skills Training Sym-

randomized controlled simulation study.

posium”

Resuscitation«. 110:74-80. 2017 (samarbejde

Kristian Krogh mfl. - et samarbejde med University

med Center for Akutforskning, AU, AUH)

of Tampere, Finland; Tampere University Hospital, Finland; Centre for Military Medicine, Finland;

Miami, USA AMEE 2017, Helsinki - Post-Conference -

Uddannelsesprojekter
internt på AUH

oplæg og planlægning

Heldigvis er der også i 2017 igangsat mange nye

University of Melbourne, Australia og University of

aktiviteter lokalt i afdelingerne. Lægelig Videreuddannelse har som en del af aktivitetsdata og statusmøderne spurgt til, hvilke projekter de enkelte
afdelinger har arbejdet med i 2017, og udvalgte
projekter fra afdelingerne fremgår af de følgende
sider.

Der trænes på Aarhus Universitetshospital
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Uddannelsesprojekter internt på AUH

Lungemedicinsk afdeling
Kommunikationstræning
– et on-going uddannelseskoncept
– implementeret i 2013
Projektansvarlig: Runa Poulsen, R1, Anita
Rath Sørensen, R1, uddannelsesansvarlig
overlæge Nina Voldby.
Samarbejdspartner Jane Ege Møller, CESU,
Aarhus Universitet.

Hvordan: Alle afdelingens læger inviteres,
men deltagelse er obligatorisk for alle uddannelseslæger. Kommunikationstræningen
afholdes fredage kl 14:30-15:30 - 1-2 gange
pr. måned. En gruppe læger fra afdelingen er
uddannet som facilitatorer og kører sessionerne. Deltagere optager på skift en video af
egne patientsamtaler, som vises for kollegerne.
Videoen gennemgås i plenum med fokus på det
kommunikative. Der er ca. 30 minutter til gennemgang af 5-10 minutters video og feedback
fra kollegerne.
Feedbacken tager udgangspunkt i hvad den
enkelte læge finder udfordrende. Der bruges
velafprøvede feedback principper, hvor centrale
spørgsmål er: Hvad tænker du om samtalen,
hvad fungerede godt, er der noget du ville have
gjort anderledes? Hvad bemærker gruppen?
Ændringsforslag?
Udbytte; De deltagende læger er positive og
rapporterer, at et fokus på kommunikation
hjælper dem på forskellig måde i den kliniske
hverdag.

”Train the trainer” - en del af indførelse
af kompetencekortet i ”Trans-thorakal
ekkokardiografi” i hoveduddannelsen
Projektansvarlig; Uddannelsesansvarlig
overlæge Susanne Aagaard, samt sektionsleder
i Strukturel hjertesygdom & overlæge, Ph.d.
Vibeke Guldbrand
Formål: Med ”train the trainer” er at sikre en
ensartet vurdering/feedback til HU-lægerne
samt sikre enighed om det forventede faglige
niveau når kompetencen ”trans-thorakal ekkokardiografi” skal vurderes. De tekniske færdigheder vurderes med et objektivt bedømmelsesskema (generel bedømmelse med en global
rating skala) og en udvidet tjekliste. Herudover
vurderes evnen til at fortolke fund.
Hvordan: Afdelingen for Hjertesygdomme har
udpeget et korps af kliniske vejledere, som skal
fungere som bedømmere. Der har været afholdt
et »seminar« for bedømmere med vurdering af
egne undersøgelser ud fra anvendelse af ovennævnte bedømmelsesinstrument. Der er herved
opnået konsensus og ensartethed omkring kvalitet og krav til en velgennemført undersøgelse.
Kompetencevurdering tages i fuld anvendelse
når de første HU-læger på ny målbeskrivelse
ankommer i afdelingen september 2018 - men
afprøves allerede nu på udvalgte HU-læger. Der
arbejdes tillige med et tilsvarende initiativ for
I-læger.
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Formål: At udvikle afdelingens lægers kommunikative kompetencer i forhold til patient
kommunikation, og herigennem: øge muligheden for kollegial feedback, bidrage til mere effektive arbejdsgange og øget arbejdstilfredshed.

Hjertesygdomme

!
k
c
a
b
d
e
e
F
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Røntgen og Skanning,
Neuroradiologisk afsnit
Midtvejs-evaluering af afdelingen
– feedback fra uddannelseslæger
Projektansvarlig; Annette Obel, UKYL, afdelingslæge
Formålet med tiltaget er at give uddannelseslægerne mulighed for at komme med feedback, før
de forlader afdelingen efter 6 mdr. Hensigten er at
være imødekommende alene ved at vise, at afdelingen regner med uddannelseslægernes mening, og at
sikre, at de kan komme til orde – give feedback!
Hvordan: Der er udarbejdet et simpelt skema ud
fra de overordnede temaer i evaluer.dk. Skemaet
udfyldes inden midtvejs-evalueringssamtalen, og
HU-lægerne får derved mulighed for at gennemtænke, hvad der ligger i de forskellige kompetencer,
og selv være med til at tage ansvar for at opnå disse.
Redskabet tvinger uddannelseslægerne til at tage
aktivt del i deres egen uddannelse og komme med
forslag til forbedringer og giver mulighed for at
skifte kurs undervejs, før det er for sent.
Det udfyldte skema er ikke anonymt, og der kan
være en risiko for, at det ikke er hele sandheden,
der kommer frem. Dette opvejes dog af muligheden
for at kunne bruge uddannelseslægens gode ideer
umiddelbart og ikke først efter, at vedkommende er
stoppet i afdelingen.
Udbytte: Såvel uddannelseslægerne som hovedvejlederne har taget godt imod redskabet/metoden.
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Neurologisk afdeling
Vagtoverlevering via Cetrea-tavler
– udvikling og implementering af ny
skræddersyet opsætning af Klinisk Logistik
Projektansvarlig: Christian Buus, Reservelæge i
samarbejde med Marika Poulsen (UAO) & Caroline
Riis Jensen (IT-konsulent v AUH)
Formålet er at udnytte Cetrea-tavler til vagtoverleveringer dvs. fra et vagthold til et andet. Baggrunden for tiltaget er et ønske om at spare den afgående
læges tid ved at undgå, at der skal udarbejdes et
særskilt dokument til brug for vagtoverleveringen
– et arbejde der oftest foregår om natten! Endvidere
at højne kvaliteten af tilgængelige informationer
om patienterne ved, at viden ved stuegang deles via
Cetrea og ikke via “lommesedler”!
Hvordan: Der blev udviklet en “fane” i Klinisk
Logistik Anywhere - browser-versionen af Cetreatavlerne - hvorfra det er muligt at se, hvor mange
indlagte patienter og ny-indlagte, der er på afdelingerne. “Klikkes” på tallet ud for ”ny-indlagte” vises
en liste indlagte i indeværende og forrige døgn.
Det er her muligt at tilføje relevante oplysninger til
hver enkelt patient som fx symptomer, scanningssvar osv. Desuden er der tilføjet et “frihånds-felt” til
vagtoverleveringen, som ex. sygemeldinger.
Udbytte; der stor tilfredshed blandt alle læger med
at anvende den nye skræddersyede opsætning af
Klinisk Logistik, der anvendes til alle morgenkonferencer. inkl. weekend/ helligdage. Brugerfladen
giver et godt og fælles overblik for alle vagtlagt og
stuegangsgående læger. Implementeringen af den
fælles skabelon er sket i samarbejde med sygeplejerskerne og efter kort tid er det lykkedes at få de
ønskede data (sympt., udredning, behandling, plan)
ført på. Ligeledes kan opsætningen understøtte, at
der sættes udskrivningsdato på fra starten.
De løbende lægeopgaver har givet overblik, så flere
hænder kan varetage vagtopgaver og forskellige
samarbejdspartnere kan følge, hvor langt man er på
listen.

Kræftafdelingen

Akutafdelingen

Integration af e-learning om kemoterapi
i introduktionsprogrammet for nyansatte
læger

Re-implementering af ISTAP
- et akutmedicinsk supervisionsredskab

Projektansvarlig; Nicolaj Andreassen UAO
Kræftafdelingen, Maiken P Ulhøi UKYL Kræftafdelingen AUH, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
(DSKO)
Formål;Undervisning om kemoterapi indgår kun
i meget begrænset omfang i lægeuddannelsen.
Det er i vidtgående omfang uddannelseslæger, der
ordinerer kemoterapi. Kemoterapi er ofte relativt
toksisk og kenskab til bivirkningsprofil etc. er
derfor afgørende.

Hvordan;I samarbejde med DSKO og Professionshøjskolen Metropol i København har vi udviklet et
e-learning modul om kemoterapi. Nyansatte læger
får log-in til modulet ca. 3 uger inden ansættelsessart. 3 uger inde i ansættelsen afholder afdelingens
UKYL´er en spørgetime i relation til modulet.

Formål: Supervision af uddannelsessøgende medvirker til kompetenceudvikling, fremmer læring
og øger patientsikker behandling. Det tværfaglige
uddannelsesteam i Akutafdelingen på AUH har
derfor udviklet et tværfagligt specialespecifikt supervisionsredskab, der skal medvirke til en ensrettet,
struktureret og systematisk supervision samt bidrage
til et trygt læringsmiljø (se faktaboks).
Efter udviklingsfasen har det vist sig nødvendigt at
iværksætte tiltag, der kan understøtte målsætningen
om, at ISTAP skal anvendes af uddannelsessøgende
og kliniske vejledere ved hvert patientforløb.
Hvordan: Begge parter har ansvar for at anvende
redskabet til supervision. De nye tiltag er 1) ISTAP
udarbejdes i lommebogs format 2) ISTAP skal indgå
som et fast element i introduktionen af alle nyansatte
sundhedsprofessionelle og 3) kliniske vejledere og
uddannelseslæger skal re-introduceres for ISTAP en
gang om måneden de næste 6 måneder til morgenkonferencer af afdelingens uddannelseslæger med
afsæt i en patient case.

Fakta boks
ISTAP er udarbejdet og pilottestet med afsæt i
forbedringsmodellen Plan-Do-Study-Act. Seks
personer (2 uddannelseslæger, 2 speciallæger
og 2 sygeplejersker) gennemgik et semistruktureret interview. Interviewene blev analyseret
ved henholdsvis; naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning. Resultaterne peger
i retning af, at ISTAP kan anvendes som et
effektivt og struktureret dialogredskab mellem
uddannelsessøgende og supervisor. ISTAP
bidrager med struktur og fremmer den uddannelsessøgendes refleksion over patientforløbet. Det tyder på, at redskabet er brugbart
for læger og sygeplejersker, og at ISTAP kan
være med til at fremme læring og give supervisor et hurtigt og struktureret overblik i en travl
hverdag.
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På baggrund af ovenstående vil vi gerne opnå,
at nyansatte læger hurtigt opnår den nødvendige
teoretiske ballast, der skal til for, at de kan varetage
deres opgaver.

Projektansvarlig: Introduktionslæge Stine Fjendbo
Galili, uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lene
Røge Aaagard, udviklingsansvarlig sygeplejerske
Rikke Mousten, UAO Mads Lind Ingeman & UAO
Dilek Cakar
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KBU lægers oplevede udbytte af den formelle uddannelsesvejledning
Projektansvarlig; Anita Ulvsgaard Sørensen, UKO, PKL, RH Randers, Marianne Kleis Møller, UKO, Ph.d., AUH, Pernille Andreassen,
antropolog, Ph.d., CESU, Bente Malling, ledende lektor, Ph.d., MHPE,
CESU
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Formålet; med studiet var at undersøge graden af implementering af
vejledningens forskellige delelementer (herunder samtaler og individuelle uddannelsesplaner) og udpege systemets styrker, svagheder,
muligheder og trusler (SWOT) med henblik på at identificere mulige
områder for forbedring.
Resultater; fra første del af studiet (en spørgeskemaundersøgelse) er
opgjort og viste, at afholdelsen af de formelle samtaler og udarbejdelse
af de individuelle uddannelsesplaner overvejende er implementeret
efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Analysen viste, at der dog
er behov for forbedringer med hensyn til tidligere udarbejdelse af
uddannelsesplanen, inkludering af plan for kompetencevurderinger
og regelmæssig justering heraf. Resultaterne har været præsenteret
som poster på DSMU´s årsmøde november 2017. Der er accepteret et
abstract til posterpræsentation ved AMEE 2018 i Basel og en artikel er
i review ved Danish Medical Journal.

Ortopædkirurgisk afdeling indfører uddannelse tjek-ind og tjek-ud
Formål: I de kirurgiske specialer er obligatoriske og systematiske tjek-ind og tjek-ud-procedurer indført på
operationsstuerne for at sikre patientsikkerhed. Der er udarbejdet tjeklister som et redskab til at optimere sikkerheden ved kirurgiske indgreb, forebygge komplikationer samt forbedre kommunikation og teamwork.
Uddannelsesteamet på ortopædkirurgisk afdeling ønsker at styrke yngre lægers uddannelse og supervision
ved ortopædkirurgiske operationer på AUH ved at indføre et »uddannelses-tjek-ind og tjek-ud«
Mål; »Tjek-ind og tjek-ud« skal medvirke til, at alle superviserende kirurger naturligt inddrager uddannelseslæger som en fast del af operationen.
Hvordan: Et uddannelses-tjek-ind skal gennemføres som en del af operationen på ligefod med Sundhedsstyrelsens og WHOs ’Sikker Kirurgi Tjeksliste Manual’. Tjek-ind og tjek-ud skal foretages for at sikre supervision ved operationer, således at de har et klart fokus på at operationens del- og læringsmål bliver formuleret.
Det er hensigten, at et uddannelses-tjek-ind og tjek-ud ikke skal være en tidsbegrænsende faktor, idet den kan
udføres præoperativt. Vi bruger BOGERD som en del af tjek-ind, og ved tjek-ud anvender vi OSATS2.
Ved tjek-ind aftales mellem uddannelslægen og supervisoren, hvilke delmål man skal have som fokuspunkter. For eksembel hvilken adgang skal anvendes, hvilket instrumentarium, der vil være relevant, reponeringsteknik, brug af røntgen eller efterbehandling.
Der anvendes begreber og redskaber i »tjek-ind og tjek-ud«, der er kendt fra kørekortsordningen.
Brugen af uddannelse tjek-ind og -ud vil blive fulgt op ved de strukturerede vejledningssamtaler.
________________________
1
2
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www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.html
http://www.profeedback.dk/aalborg/PROF.pdf

-procedurer
Tjek-ind og tjek-udionsstuerne
at
indført på oper

Kvalitetssikring og monitorering af
den lægelige videreuddannelse
I dette afsnit beskrives den model, der er anvendt

1. Introduktion

på AUH til at følge kvaliteten i den lægelige videre-

2. Vejledning og supervision

uddannelse i 2017. Der måles gennem indikatorer,

3. Uddannelsesvejledning

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

a.
		

Foreligger de obligatoriske uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner

leverer »god uddannelse«. Modellen er udviklet

b.

Vejledersamtale

over de sidste 7 år.

c.

Karrierevejledning

d.

Forskningsplaner

Kvalitetsmonitoreringsmodellen

e.

Uddannelsesudbytte

Modellen for monitorering af »god uddannelse« på

f.

Personlig Udvikling

4. Klar struktur og organisering

og kvalitative data indsamlet internt), bruger-op-

a.

Formaliseret undervisning

levet kvalitet (Evaluer.dk) samt ekstern evaluering

b.

Konference- og mødestruktur

(Inspektorrapporter). Modellen indeholder 7 stan-

c.

Arbejdstilrettelæggelse med fokus på

darder, hvor punkt 6 nu suppleret med »feedback«
		

uddannelse

og »transfer« er fremhævet under »uddannelses-

5. Kompetencevurdering & feedback

kultur«.

6. Uddannelseskultur
a.

Transfer

7. Udvikling
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AUH indeholder en intern evaluering (kvantitative

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

områder fra 360°s feedback i vejledersamtaler,

er beskrevet i bilag 1.

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb mm. I 2017
er der tilføjet spørgsmål, der omhandler brug af

Til hver indikator er knyttet data og evalueringer/

RMUK, tilfredshed med kvaliteten af de individuelle

målinger, der tilsammen bruges til at monitorere

uddannelsesplaner og UAO’ens feedback på disse,

kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på

transfer fra kurser og kongresser. I 2017 er der ikke

AUH (se tabel 2). For alle indikatorer er defineret

spurgt til status for speciallægernes deltagelse i

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

vejlederkurser eller til, hvordan afdelingerne bidra-

»under tilstrækkelig«. Niveauet er sat højt, hvilket

ger i specialeselskabernes bestyrelser og uddan-

afspejler, at AUH har uddannelse på højt niveau

nelsesudvalg på nationalt plan.

som en brændende ambition (se bilag 1). Dette unog udvikle kompetente og engagerede medar-

Kvalitetsdata og omstruktureringer af afdelinger

bejdere og de 2 pejlemærker ”Patientens behov

Røntgen og Scanning samles per 1. januar 2018 i

kommer først” og ”Vi skaber resultater gennem

en helhed bestående af de 3 tidligere enheder på

samarbejde”.

hver deres matrikler og Neuroradiologi. I 2017 præ-

derstreges endvidere af missionen om at uddanne

senteres data fra hver af de 4 enheder. Mave- og

Aktivitetsdata

Tarmkirurgi (MTK) flytter først sammen i Skejby i

Alle afdelinger har via en elektronisk survey ind-

2018 og derfor er data for 2017 opdelt i MTK Nørre-

sendt aktivitetsdata (se bilag 4) december 2017.

brogade og MTK Tage Hansens Gade. Data fra de 3

Det er nu fjerde år, at aktivitetsdata indsamles,

Operation og Intensiv afdelinger præsenteres som

hvilket giver mulighed for at »måle og følge«

NBG (Nord), THG (Syd) og Skejby (Øst) begrundet

udviklingen på centrale områder som implemen-

med, at afdelingerne står overfor en ny organise-

teringen af kompetencevurdering, etablering af

ring i 2018. Dagkirurgi har afgivet svar, men data

vejlederfora, uddannelsesteamets indflydelse på

medtages ikke da afdelingen ikke har ansat uddan-

arbejdstilrettelæggelse, inddragelse af indsats-

nelseslæger.

Tabel 2 - Kvalitetsmonitoreringsprogram for den lægelige videreuddannelse på AUH – standarder og
målinger
Standarder

1
Introduktion

2
Vejledning
og supervision

3
Uddannelsesvejledning

4
Struktur
og organisering

4c
Arbejdstilrettelæggelse

5
Kompetencevurdering

6
Uddannelseskultur

7
Udvikling***

(x)

xx

(x)

xxx

xxx

xx

xx

xxx

xx

xx

XX

x

Xx

Målinger
Statusmøder
3-timers møder
Lægelige videreuddannelsesrådsmøder

xx
(x)

Aktivitets data*
Evaluer.dk

xx

360°’s
feedback**
Inspektorrapporter

xxx

xx

(x)

xx

xx

xx

x

Xx

x

xxx

xxx

x

xxx

x

X

xx

xx

xx

xx

XX

XX

X

x

xx

x

x

x

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

x

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

Status pr. 31. december 2017 er; 21 har opnået in-

dannelse varetages af Sundhedsstyrelsen gennem

dikatorniveauet »særdeles god«, 13 »tilstrækkelig«

inspektorordningen. Her kommer uafhængige

og 8 »under tilstrækkelig«. Alle afdelinger – undta-

inspektorer på besøg i afdelingen og vurderer

gen Akutafdelingen - har nu haft mindst et besøg,

gennem samtaler med såvel ledelse som uddan-

hvilket er positivt. (Se bilag 5)

nelseslæger, hvordan det står til med uddannelsen
på afdelingsniveau.

Figur 1: Fordeling på indikatorniveau % af besøgte afdelinger pr. 31.12.2017

AUH har en fast procedure omkring inspektorbesøg, som generelt følges. Modellen indebærer
de nødvendige oplysninger forud for besøget og
selvevalueringsprocessen diskuteres. Efter inspektorrapporten er modtaget, afholdes et obligatorisk
møde med deltagelse af afdelingsledelsen, afdelingens uddannelsesteam, den tilknyttede uddannelseskoordinerende overlæge og hospitalsdirektør,
hvorved den direkte ledelsesmæssige forankring
af rapportens anbefalinger sikres. Det er samtidig
muligt, at diskutere og kommentere rapporten i et

Konklusion og perspektivering

bredere perspektiv.

Status for AUH »indikator 8«: »Inspektorrapporter«
vurderes som værende »tilstrækkelig«. Den gen-

Der er i 2017 gennemført 7 inspektorbesøg på

nemsnitlige score for besøgene i 2017 var 82 % af

AUH, og ved alle besøg har der været repræsenta-

det maximalt opnåelige antal point. Som det ses af

tion fra hospitalsledelsen (kontaktdirektør og/eller

figur 1 er kvaliteten af den lægelige videreuddan-

uddannelseskoordinerende overlæge/centerledel-

nelse på AUH bedømt ud fra den eksterne vurde-

se ved besøg i foråret). Ud fra AUH’s kvalitetsmo-

ring i en generel positiv udvikling. Status er ved

nitoreringsmodel bringer Inspektorernes vurde-

opgørelsen 31. dec 2017, at 50 % af alle afdelinger

ring 3 afdelinger på niveauet »særdeles god« og 1

på AUH er i kategorien »særdeles god« ved deres

afdeling »tilstrækkelig« (indikator 8). Ved tre besøg

seneste Inspektorbesøg. Der er absolut grund til at

alle indenfor de kirurgiske specialer indebærer

rose afdelingerne for deres store uddannelsesind-

vurderingen, at niveauet er » under tilstrækkelig«.

sats, der anerkendes gennem inspektorernes vur-

Et af besøgene udløste desværre en meget kritisk

dering. Dog viser den eksterne vurdering ligesom

rapport som sammen med afdelingens handleplan

de øvrige kvalitetsdata, at der bestemt er et behov

blev præsenteret for det regionale råd for lægelig

for et særligt fokus på kvaliteten af uddannelsen

videreuddannelse ved fremmøde af specialets

på flere af de kirurgiske afdelinger.
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et formøde, hvor det sikres, at inspektorerne får

PKL, ledende overlæge og den uddannelsesansvarlige overlæge. Afdelingen får genbesøg primo

LVU vil forsat understøtte afdelingerne i planlæg-

2019.

ningsfasen og sammen med afdelingerne bidrage
til at besøgene skaber mest mulig uddannelsesværdi.
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5-punktsplanen 2017
Præsentation af 5-punkts planen
I Årsrapporten for 2016 blev indsatsområderne for Lægelig Videreuddannelse på AUH præsenteret i
5-punktsplanen for 2017/18. De 5 overordnede målsætninger var forud aftalt og diskuteret med lægefaglig direktør Claus Thomsen på baggrund af kvalitetsdata og forventninger til det fremtidige arbejde. På
Årsmødet 2017 var der opbakning til indsatsområderne og til, at der set i lyset af den kommende sammenflytning skal være størst fokus på indsatser indenfor områderne:
•

Den kliniske oplæring – dygtige læger og god patientbehandling

•

Lærings og uddannelsesmiljø – åbenhed og tryghed

•

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning – effektiv læring

Uddannelse og læring flytter med ind
1. Den kliniske oplæring - dygtige læger og god patientbehandling
2. Lærings- og uddannelsesmiljø - åbenhed og tryghed
3. Arbejdstilrettelæggelse & uddannelsesplanlægning - effektiv læring
4. Udvikling af uddannelsesorganisation og »faculty« - ledelse og kompetencer
5. Kvalitet i de formelle vejledersamtaler - indhold, foventninger og ansvar

I følgende 5 afsnit præsenteres status for arbejdet på hver af områderne og samtidig skitseres, hvordan
der fremadrettet vil blive arbejdet med at optimere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse.
I bilagene 1 – 8 ses i lighed med tidligere år resultater af kvalitetsmonitoreringen på hospitals- og afdelingsniveau.
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1. Den kliniske oplæring
- dygtige læger og god patientbehandling

gaard, Ålborg Universitet. I sit oplæg Lene koblede

På Aarhus Universitetshospital (AUH) er evnen til

i centrum”.

”Det kliniske skøn & mesterlæren” med ”Patienten

at kunne mestre ”det gode kliniske skøn” en central kompetence, som udvikles sammen med andre
og indebærer, at patienter og pårørende inddrages
i den fælles beslutning og behandling. En forudsætning for at kunne udvikle det kliniske skøn er, at
der er en arbejdstilrettelæggelse, der understøtter
samarbejde, krydspunkter, dialog, refleksion og
læring i praksis. Opgaven for de uddannelses- og
udviklingsansvarlige er, at bl.a. »gå på jagt efter
læringen i det daglige arbejde«
Den kliniske oplæring er baseret på »mesterlæren«. Det betyder, at uddannelseslæger lærer –
bliver dygtige og kompetente – mens de arbejder
sammen med flere »mestre«, enten speciallæger
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Mesterlære – refleksion over
praksis - det kliniske skøn

og/eller mere erfarne uddannelseslæger samt
selvfølgelig andre faggrupper. Der er på AUH på
tværs af faggrupper generelt stor enighed om,
at den moderne mesterlære/følgeskabet kræver
en fælles forståelse af feedback/kollegial kommunikation, en organisering af arbejdet, der giver
mulighed for refleksion samt en kultur/holdning,
der anerkender værdien af at uddanne andre.
På Årsmødet 2017 satte vi fokus på brugen af den
moderne teambaserede mesterlære bl.a. med et
inspirerende oplæg fra professor, Ph.d. Lene Tang-

17
Årsmøde 20
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På Årsmødet 2017 var der enighed om en række

Et andet tema var brugen af ”ritualiseringer” i

aspekter i den moderne mesterlære, der skal be-

mesterlæren fx husker vi som uddannelsesansvar-

vares og som LVU vil tage med i det videre arbejde

lige at fejre når vi lykkes med at skabe læring og

(se nedenfor).

hvordan markerer vi egentlig de milepæle, der er i
løbet af et læringsforløb eller er det først når målene er nået, at vi anerkender indsatsen hos både

Relationer – personlige kompetencer;

uddannelseslæger og vejledere? I faktaboks vises

•

et udsnit af alle de kreative forslag, der kom frem.

At skabe tryghed, udvise tillid, kunne værne
om relationer & personlige relationer, vise
gensidig respekt, god tone og brug af humor

Adfærd hos mester – rollemodel;
•

Ritualer og nye tiltag, der kan fremme moderne
mesterlære i afdelingen

At være tilgængelighed, kunne gribe
læringssituationen og finde læring i alt,

Fejringer;

have personlige engagement, initiativ,

• Læringsmåls kager – at mestre fejres
”det rene guld”; hver måned fejres

motivation, vilje, være autentiske

månedens vejleder og uddannelseslæge

At invitere aktivt ind

som får et guldskilt i en måned

– bidrage til læringskultur
•

At ville dele sin viden, at blive budt ind,

Ritualer;

at kunne sætte de unge forrest, give

• Gå med og se en konsultation
som supervisor hver dag,

plads og turde give ansvar - speciallægen
bag stregen med hænderne i lommen
Have flere mestre – faglighed
– livslang læring
•

•

Feedback ALTID

•

Altid OSATS ved dublerede indgreb

•

Fokus på at stille spørgsmålet; hvad
vil du lære i dag – i denne vagt?

At se flere mestre, rette mester til
rette opgave, mester skal gøre sig selv

Noget helt nyt

overflødig, huske læring går begge veje,

• Jobbank; hvor YL matches med ældre
kollega fx til administrative opgaver,

højt engagement hos uddannelseslægerne
Forventningsafstemning
•

•

teames op med ny KBU

At bruge delmål, sikre individualisering,
tydelig ansvars- og rollefordeling

KBU mentor; erfaren KBU

•

Lærings-hot-spot; uddannelsespatient

Krydspunkter

udvælges fra ambulatorieprogrammet -

•

At definere arbejdsmiljøer/cirkler fx

”pt vil altid gerne blive 20 min længere

flyver speciallæge, konferencer med

for at blive set af flere læger

sparring, løse opgaver sammen og med
muligheder for refleksion og feedback,

•

TBML; team-baseret-mester-lære
med fokus på omvendt mesterlære,

Feedback

hvor nogle uddannelseslæger har

•

At bruge feedback systematisk og

specifikke kompetencer, som kan

konstruktiv, huske dialog som en

bibringe ny viden og tænkning/kultur

del af den direkte supervision
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Den kliniske oplæring mesterlære & ledelsestræning
vurderet via 360°’s feedback

En række spørgsmål i 360°’s feedback afspejler

I 360°’s feedback vurderes uddannelseslægens

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

performance indenfor 4 udvalgte lægeroller.

er det ønskede performanceniveau. Data viser, at

Analyse af data viser, at uddannelseslæger på AUH

samarbejdspartnerne i høj grad vurderer, at ud-

overordnet set mestrer rollerne som samarbej-

dannelseslægernes adfærd på centrale områder i

der, kommunikator og professionel på et meget

mesterlæren er meget tilfredsstillende.

»den gode mesterlære«. I tabel 3 er angivet andel

højt niveau. Indenfor rollen leder/-administrator/
Det er forsat 20% af speciallægerne, der ikke kan

forhold til »evnen til at tage lederrollen i relevante

svare på »om den yngre læge involverer patien-

situationer«, hvor 13% af speciallægerne vurderer,

ten i beslutninger«, hvilket er bekymrende, især

at uddannelseslægerne tager rollen »af og til eller

fordi fremtidens speciallæger står overfor krav

sjældnere « (lav score). 18 % af uddannelseslæ-

om i større grad at kunne involvere, og inddrage

gerne og 9 % af respondenter afgiver »lav score«

patienterne i behandlingen. Uddannelseslægerne

på spørgsmålet »beder om hjælp ved for store

vurderer sig fortsat med betydelig lavere score

belastninger«, hvilket giver anledning til bekymring

end samarbejdspartnerne på spørgsmålene:

ud fra både et patientsikkerhedsmæssigt og et

»træffe beslutninger i tide«, »overlevere informa-

organisatorisk perspektiv.

tioner«, »udviser overblik« og »indgår i dialog ved

Tabel 3 - Mesterlæren vurderet ud fra 360°’s feedback
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organisator er det muligt at opnå forbedringer fx i

”No answer” raten er , hvor ikke andet er angivet <15%
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uenighed«. I feedbacksamtalerne sættes fokus på

tencevurderingsmetoder bl.a. ved at øge viden

de områder, hvor der er muligheder for at udvikle

gennem deltagelse på kurser kombineret med

færdigheder. Netop en samtale om baggrunden

uddannelsesteamets undervisning i egen afdeling.

for »ikke at gå i dialog« kan forhåbentlig medvirke

På Årsmødet 2016 var der fokus på hvad uddan-

til at uddannelseslægen får indsigt i, at alles me-

nelseslæger, afdeling og ikke mindst patienterne

ninger er vigtige både i forhold til læring, og ikke

vinder ved at der gennemføres kompetencevur-

mindst for at sikre gode kliniske skøn. Feedback på

dering (KV), som en del af oplæringen. I 2017 har

uddannelseslægernes evne til »at tage lederrollen

UKYL netværket holdt et temamøde om, hvordan

i relevante situationer« viser, at der fortsat er brug

de som UKYL’er kan medvirke til at øge udbyttet af

for, at afdelingerne afstemmer, hvilke forvent-

360°’s feedback. Vejlederkurser for introduktions-

ninger, de har til uddannelseslægerne samtidig

læger indeholder nu en kursusdag i egen afdeling,

med, at der skal være mulighed for at udvikle sig i

hvor der arbejdes med hvordan brugen af KV kan

lederskabet.

øges i egen afdeling. Lægelig Videreuddannelse
(LVU) har på LVR møder i 2017 udbredt brugen af

Supervision –
arbejdspladsbaseret læring

Logbog.net App, hvor det nu er muligt at koble et

Mesterlære er baseret på supervision og vejled-

given kompetence i logbogen.

foto af et kompetencevurderingsskema med en

ning og forudsætter, at vejlederne er tilgængelige
når der er behov for dette. Det er glædeligt at de

I 2016 var temaet for 3-timersmøderne »struktu-

tiltag, der er iværksat på de afdelinger, der har

reret kompetencevurdering og feedback i klinisk

KBU-læger ser ud til at medvirke til, at tilfredshe-

praksis - hvordan får vi mere af det?«. LVU kan

den med supervisionen fastholdes. Dog noteres,

med glæde notere, at der blandt de tværgående

at der for hoveduddannelseslægerne er et fald fra

specialer, ser det ud til at være flere, der i 2017

5,3 i 2016 til 5,1 i 2017. Subanalyse viser endvidere,

har ladet sig inspirere af de kompetencekort, der

at uddannelseslæger på de kirurgiske afdelinger

er udviklet i Mikrobiologi til vurdering ved bl.a.

er mindre tilfredse med graden af supervision

kliniske konferencer. Af andre tiltag kan nævnes,

(4,8) sammenlignet med de medicinske (5,2) og

at der indenfor de medicinske specialer er der

tværgående (5,4) (se figur 11, side 46 (arbejdstil-

indført gruppeevalueringer (Diabetes og Hormon-

rettelæggelsen).

sygdomme og Lungesygdomme), kompetencekort
i Trans-Eosofagal-Ekko (Hjertesygdomme) og

Kompetencevurdering

”feedback makker” (Led og Bindevævssygdomme).

Der arbejdes på AUH struktureret med sikre, at

På de kirurgiske afdelinger har Øjenafdelingen

de obligatoriske kompetencevurderingsmeto-

indført feedback på morgenkonference og på

der anvendes professionelt. Kvalitetsindikator

Plastik og Brystkirurgi er brug af OSATS synlig i

7, der samler feedback fra uddannelseslægerne

Klinisk Logistik. Desværre ser det også ud til, at

via evaluer.dk med UAO’ernes egen vurdering af

mange tiltag er ”strandet” af forskellige årsager,

anvendelsesgraden af de relevante kompetence-

men primært mangel på grund af speciallæge-

vurderingsmetoder vises i bilag 8 data på afde-

ressourcer og tid. Det gælder fx brug af MiniCEx

lingsniveau.

(Lungesygdomme, Kræftafdelingen, Øre-, Næse-,
og Halsafdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler),

Arbejdet med implementering af kompetence-

parløb og kompetencevurdering i ambulatoriet

vurdering - mange tiltag

på Infektionssygdomme og brug af OSATS (Øre-,

På AUH er der i en årrække arbejdet målrettet

Næse-, og Halsafdelingen, Mave-, og Tarmkirurgi).

på at øge brugen af de obligatoriske kompe-

På statusmøder i 2018 er det dog LVU´s klare vur-
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dering, at flere afdelinger nu skruer ”bissen” på og

Figur 2 Anvendelse af kompetencevurderingsred-

vil stille større krav til uddannelseslægernes om,

skaber AUH 2017

at det faktisk forventes, at kompetencevurdering
gennemføres planlagt og som en naturlig del af
oplæringen.

Status for brug af de obligatoriske
kompetencevurderingsmetoder
I Sundhedsstyrelsens rapport om kompetencevurderingsmetoder beskrives 4 overordnede
metoder: »Direkte observation«, »Retrospektive
metoder«, »Helhedsvurdering«, »Kompetencevurdering i forbindelse med færdighedstræning«. Det
% af afdelinger, der skal bruge metoden

især de metoder, der kræver direkte observation,
nu ifølge UAO’ernes vurdering ser ud til at bære

I forhold til de retrospektive metoder er der ikke

frugt (se tabel 4).

sket fremskridt sammenlignet med 2016 og dermed er indikatorniveauet forsat ikke opfyldt. LVU

Tabel 4; UAO’ernes vurdering i udviklingen af brugen af
kompetencevurderingsmetoder; 2016-2017

forventer, at der i 2018 vil være en positiv effekt
af at flere intern medicinske specialer indfører de
casebaserede diskussioner i grupper.
For ”helhedsvurderingerne” gælder, at både
”generel vurdering” og 360°’s feedback opfylder
indikatorniveauet »tilfredsstillende«. I forhold til
brug af ”generel vurdering” er data i 2017 justeret
således, at kun de specialer, hvor metoden skal anvendes ifølge målbeskrivelsen medtaget. Næsten

Der er svar fra i alt 42 UAO’er. Svarskala; slet ikke – i ringe
grad – i nogen grad – i høj grad – i meget høj grad
* Direkte observation, ** Helhedsvurderinger og ***Retrospektive metoder

alle afdelinger på AUH har etableret vejlederfora,

Figur 2 viser dog, at ingen af de metoder, der er

ner baggrund for den kollegiale feedback/bedøm-

baseret på direkte observation, indfrier målet om,

melse som uddannelseslægerne får efterfølgende.

hvor der gennemføres en struktureret ”synsning”,
(bedste eksperters faglige vurdering) og som dan-
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er glædeligt, at arbejdet med at styrke brugen af

at 80 % af de afdelinger, der skal bruge metoderne, anvender metoderne ”i høj/meget høj grad”.

Uddannelseslægernes vurdering af brug af kompetencevurdering og feedback
Data fra evaluer.dk viser desværre at gennemførslen af de planlagte kompetencevurderinger
på AUH niveau er faldet med 0,2 sammenlignet
med 2016 til nu 5,0 (se figur 3). Faldet er størst
indenfor de kirurgiske specialer (se figur 4). Data
fra evaluer.dk viser dog, at uddannelseslægerne
på langt de fleste afdelinger oplever, at de planlagte kompetencevurderinger gennemføres idet
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gennemsnittet på 17 afdelinger ≥5,3 og kun på 4 er

kolleger og/eller patienter. Tiltagene er tilpasset

<4,7. Faldet i tilfredshed hos KBU lægerne skyl-

den enkelte afdelings behov, og der uddannes

des særlige udfordringer på en afdeling, mens de

facilitatorer i afdelingen til at give en struktureret

øvrige 7 afdelinger lever op til kravene. Data viser,

kollegialt feedback på kommunikation.

at der uændret er brug for at styrke brugen af
feedback som en del af kompetencevurderingen

Uddannelseslægernes vurdering af den feedback

idet 12 afdelinger har en gennemsnitsscore <4,7.

de modtager
Der er fire spørgsmål i evaluer.dk, der direkte

Figur 3; Er planlagt kompetencevurdering gennemført?

adresserer brugen af feedback dels i forbindelse
med kompetencevurdering og dels i forhold til
samarbejdsevne herunder evnen til at agerer
professionelt.
Figur 4; Feedback og kompetencevurdering

Evaluer.dk spm 5 ”de planlagte kompetencevurderinger er
gennemført
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

Fællesfeedback kultur –
kollegial kommunikation
På alle afdelinger er der en stor teoretisk viden om
at feedback er et nødvendigt redskab i effektiv læring. På UKYL netværksmødet i marts 2017 gjorde
Kristian Krogh, der er hoveduddannelseslæge i
anæstesi og ph.d. i debriefing indenfor simulation,
det tydeligt, at en kritisk vurdering er essentiel for

Evaluer.dk spørgsmål 8, 9, 10, 5 og 6 (oppefra og ned)
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

læring og at der brug for ærlighed i en ikke-truende kontekst. Feedback i den kliniske praksis er en

Data viser, at uddannelseslægerne på langt de

udfordring og det er derfor en positiv udvikling at

fleste afdelinger oplever at feedback er en del af

flere afdelinger nu ved at bruge simulation som en

læringen. Der er på de kirurgiske afdelinger sam-

del af flytteprocessen får trænet i, hvordan feed-

menlignet med data fra 2016 et fald på gennem-

back bedst gives og især modtages.

snitslig 0,2 på spørgsmål om brugen af feedback.
På afdelingerne Genetik, Infektionsmedicin,

Feedback på kommunikation

Led- og Bindevævssygdomme, Neurofysiologi,

Flere afdelinger på AUH (Øre-, Næse-, Halsaf-

Neurorøntgen, Nuklearmedicin og PET, Plastik og

delingen, Øjenafdelingen, Hjerte-Lunge kirurgi,

Brystkirurgi vurderer uddannelseslægerne, at der

Kvindesygdomme & Fødsler, Lungesygdomme)

en tæt kobling mellem kompetencevurdering og

har i samarbejde med lektor, ph.d Jane Ege Møl-

feedback bedømt på score ≥5,4 på både spm 5 og 6

ler (CESU) forsat et fokus på, hvordan der kan

i Evaluer.dk.

arbejdes med at forbedre kommunikationen med
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Uddannelseslægernes eget brug af feedback

Figur 6; Andel af svar i ”af og til eller sjældnere” ”Giver
feedback” på tværs af specialerne

Ud fra svarene på spørgsmålene »giver feedback« og er »konstruktiv i sin feedback« fra 360°’s
spørgerammen er det muligt at vurdere uddannelseslægernes brug af feedback. Figur 5 viser, at ca.
60 % af samarbejdspartnerne vurderer, at uddannelseslægen giver feedback ”næsten altid/altid”,
mens kun 20 % af uddannelseslægerne mener,
de i samme grad giver feedback. Sammenlignes
data for perioden 2014-2016 er der en svag positiv
udvikling i retning af, at både uddannelseslæger
og samarbejdspartener vurdere, at der gives mere
feedback (data ikke vist).

Gennemførelse af 360°’s
feedback på AUH
Der er på AUH aftalt en konsensus for gennemførelse af 360°’s feedback.
•

KBU læger - 1 gang i ansættelsen

•

Introduktionslæger – 1 gang

•

Hoveduddannelseslæger i eget speciale - 1
gang i hvert uddannelseselement dog minimum hver 18. måned

•

Hoveduddannelseslæger i almen medicin – 1
gang i løbet af hospitalsansættelsen

I 2017 har 39 afdelinger anvendt 360°’s feedback.
Arbejdsmedicinsk Klinik og Patologi, der begge har
tidligere anvendt 360°’s feedback har i 2017 ikke
Der er enighed om, at den feedback, der gives, i

haft ressourcer til at tilbyde uddannelseslægerne

langt overvejende grad er konstruktiv, men det

360°’s feedback. Hjerne og Rygkirurgi har benyt-

bemærkes, at det forsat er ca. hver 10. feedback-

tet sig af hjælp fra ekstern feedback facilitator til

modtager og hver 10. sygeplejerske, der svarer, at

afvikling af feedbacksamtalerne, hvilket har været

feedbacken »af og til eller sjældnere« er konstruk-

velfungerende. Kvalitetsdata viser, at 24 afdelin-

tiv (data ikke vist).

ger opfylder niveauet »særdeles god« (≥90 %), 3
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Figur 5; Fordelingen af svar på spm ”Giver feedback” –
aggregerede data 360 feedback på AUH 2017

afdelinger »tilstrækkelig« (≥80 %), 9 afdelinger
Der er i 2017 sammenlignet aggregerede data fra

(<80 %).

360°’s feedback på tværs af specialerne og det ses
i figur 6, at uddannelseslæger fra de tværgående

I alt 350 uddannelseslæger har i 2017 gennemført

specialer vurderer, at de i mindre grad giver feed-

en 360°’s feedback proces svarende til 85 % af de

back sammenlignet med medicinske og kirurgiske

forventede, hvilket er en positiv udvikling sam-

specialer. I gruppen af de kirurgiske specialer ind-

menlignet med 2016 ,hvor andelen var 77%. Der er

går de anæstesiologiske afdelinger, der traditio-

forsat brug for at diskutere brugen af 360°’s feed-

nelt i højere grad anvender struktureret feedback,

back med de tværgående specialer (se tabel 5).

hvilket kan medvirke til forskellen.
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Tabel 5; Antal 360°’s feedbackmodtagere på AUH 2017

at hoveduddannelseslæger ikke kan fungere som
PAL heller ikke som ”medansvarlig-PAL.
På ØNH har UKYL, afd læge Kristian Bruun Pedersen været meget involveret i implementeringen af
deres PAL-koncept – se ”fortællingen”

FBM; feedbackmodtager

Fra oktober 2017 er Lisbeth Kallestrup tiltrådt som

I 2017 er der i alt inviteret ca. 8200 respondenter

programchef med ansvar for området ”Patientin-

(24 per feedbackmodtager) og heraf vælger 68

volvering”. Programmet har fokus på, hvordan vi

% at give feedback. Der er en stigende tendens

aktivt inddrager patienter og pårørende i beslut-

til at invitere flere respondenter end det anbefa-

ninger og gennemførelse af behandlinger. I nogle

lede antal på 12-15 – og med en rekord på 250!

målbeskrivelser som fx Klinisk Basisuddannelse og

Udviklingen er bekymrende og der er brug for en

almen medicin er der direkte angivet kompeten-

opstramning i, hvordan 360°’s feedback bruges.

cer, der sætter fokus på oplæring i patientinddra-

Dette er diskuteret på LVR og statusmøder, hvor

gelse. I 2017 har LVU ikke som forventet igangsat

uddannelsesteamet vil sikre information til uddan-

initiativer på dette område, men ser frem til, at

nelseslæger, hovedvejledere og feedback facilita-

uddannelsen af sundhedsprofessionelle på dette

torer Herudover er ”andre 2” fjernet som respon-

område udvikles og udbredes.

dentgruppe, informationsmail er skærpet og der
arbejdes på, at systemet ikke giver mulighed for at

Konklusion & perspektivering

invitere mere end 6 per gruppe.

Status for implementeringen af kompetencevurdering for AUH er »under tilstrækkelig« baseret på

Brugerinddragelse og den
patientansvarlige læge – en del
af fremtidens uddannelse

UAO’ernes selvrapporterede data samt evaluer.

I 2017 udkom Danske Regioners Hvidbog om den

lig« (indikator 6).

dk (indikator 7). Implementeringsgraden af 360°’s
feedback på AUH er igen på niveauet » tilstrække-

patientansvarlige læge (PAL). I den regionale
retningslinje defineres PAL som; en navngiven
læge, der er udpeget til at bære det overordnede
ansvar og overblik for en given patients forløb på
sygehuset. Normalt er PAL en speciallæge/overlæge i afdelingen, men yngre læger under videre-

ressourcepres gør, bl.a. at der
ikke kan gennemføres den
aftalte kompetencevurdering

uddannelse forudsættes oplært og tildelt rollen i
relevant omfang. PAL tildeles altid til kræftpatienter og patienter med mere komplekse, længereva-

I 2017 er der tegn på, at brugen af struktureret

rende og/eller tværgående forløb.

kompetencevurdering i klinisk praksis på nogle
afdelinger er ved at tage en positiv udvikling, men

På LVR møder i 2017 har emnet PAL været

samtidig er det bekymrende, at der i stigende grad

grundigt diskuteret fordi, der blandt de uddan-

henvises til, at det aktuelle ressourcepres gør, at

nelsesansvarlige er dybtfølt bekymring for, at PAL

der ikke kan gennemføres kompetencevurdering.

kan være en barriere for især hoveduddannelseslægernes træning i at tage ansvar for patientbehandlingen. På Blodsygdomme er det fx besluttet,
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Patientansvarlig læge på Øre-, Næse- og Halskirurgi
Implementeringen af den patientansvarlige læge (PAL)

•

At en åben invitation til uddannelseslægerne om at
deltage i stuegangen og dermed få direkte adgang til

primært udgangspunkt i ønsket om en fast etableret

bed-side undervisningen i skærmede læringscirkler

læge-patient relation i forbindelse med operative indgreb

omkring den enkelte patient ikke er lykkes. Dette kan

med fokus på svært syge og kræftramte patienter. PAL er

skyldes, at uddannelseslægerne ikke har overskud til

den opererende speciallæge som bl.a. efterfølgende går

at varetage dobbeltfunktioner.

stuegang på patienten. Stuegangen afvikles kompetent
og effektiv. Konceptet er vel modtaget hos patienter og

PAL og uddannelseslæger - Lessons learned

speciallæger.

uddannelseslæger skal
•

involveres i implementeringen af PAL fra dag 1

Implementering af PAL - betydning for uddannelseslægerne

•

”parres” med skiftende ældre kollegaer eller måske

•

•

have deres egne ansvarsområder

At uddannelseslæger ikke længere bruger tid på stuegang giver de uddannelsesansvarlige mulighed for at

visitkort mv.

allokere uddannelseslægerne mere frit og i henhold til
•

fremgå med navn på patienttavlerne, på udleverede

•

trænes i at tage ansvar for enkelte forløb udover den

deres aktuelle ståsted og behov.

helt konkrete opgave dvs. selvledelse og administra-

At det kun er speciallægerne, der kender patienterne

tion

betyder, at deres incitament til at diskutere patienterne

•

med er andre meget begrænset. Derfor er uddannel-

om muligt skrives ind i afdelingen formelle guides om
PAL efter konkret aftale med afdelingsledelsen

seslægernes impact – stemme - på konferencer faldet

•

væsentligt. Der bruges nu projektor til patient gen-

trænes i at det at gå en stuegang superviseret og med
feedback baseret på Mini-Cex også er læring!

nemgang på konferencer som et middel til at øge det
fælles basis/grundlag for diskussionerne

I den moderne mesterlære er det forsat modet til

•

LVU vil forsat sammen med uddannelsesan-

at være den lærende, der er det vigtigste og det

svarlige fra andre professioner arbejde for, at

er evident, at dem, der bliver dygtige, er dem, der

der på tværs af AUH arbejdes henimod et fæl-

øver sig. I denne Årsrapport viser kvalitetsdata, at

les læringssprog - et koncept omkring brugen

vi skal passe alvorligt på både vores ”øve-baner”

af feedbackmetoder kombineret med et øget

og vores mestre. Der er i stigende grad brug for, at

fokus på »kollegial kommunikation«.
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Uddannelsesfortællinger

som koncept på ØNH kirurgisk afdeling, AUH, tager

vi sammen signalerer, at der er tid til den daglige
oplæring, der skal sikre træning i de gode kliniske
skøn.

•

LVU vil forsat have fokus på, at uddannelseslæger trænes i at kunne varetage gode kliniske
skøn gennem mesterlære, hvor flere mestre

•

LVU vil forsat arbejde for, at kompetencevur-

giver deres kritiske vurdering som afsæt for

deringerne bliver en fast del af arbejdsplan-

læring og hvor denne vurdering gives i ærlig-

lægningen og kvalitetsdata viser, at der fortsat

hed og i en ikke-truende kontekst.

er brug for at styrke brugen af feedback som
en del af kompetencevurderingen og som en
del af det daglige arbejde.
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2. Lærings- og uddannelsesmiljø
- åbenhed og tryghed

Nye rammer- sikre sammenhæng
i uddannelsesforløb
på tværs af AUH

om, hvordan det daglige arbejde i hele Akutafdelin-

Samlingen af alle afdelinger på en matrikel bety-

aktivt ind i planlægningsfasen og etablere nye

der, at alle skal lære at bruge de nye rammer, og

samarbejdsrelationer især udenfor egen afdeling.

som en del heraf, skal der arbejdes bevidst med,

Det har dog været en svær opgave for UAO’erne

at opbygge nye lærings- og uddannelsesmiljøer.

at komme i gang med »uddannelsesarbejdet«, da

Langt de fleste afdelinger har i 2017 arbejdet

organisationen af det daglige kliniske arbejde, som

med at nytænke patientforløbene og bl.a. tilpasse

uddannelsen skal tænkes ind i, først nu er ved at

bookingflader fx i ambulatorier og dagkirurgi. Alt

falde på plads b.la. begrundet med forsinkelserne i

det, der ændrer patientforløbene på hospitalet,

flytteprocessen.

gen – Plan 1, 2 og 3 - skulle organiseres og planlægges. LVU opfordrede UAO’erne til at gå mere

kommer til at påvirke, hvordan hospitalet løser den
samlede uddannelsesopgave og dermed også den
lægelige videreuddannelse.
Det er målsætningen, at Aarhus Universitetsho-

det er nødvendigt, at de
enkelte U-teams aktivt tager
del i flytteprocessen

spital (AUH) leverer sikker og effektiv behandling
også gennem hele flytteprocessen. I Årsrapporten
fra 2016 skrev vi, at vi som Lægelig Videreuddan-

LVU har gennem året arbejdet med flytteproces-

nelse (LVU), ville samarbejde med ledelserne om,

sen på flere LVR møder. Et af LVR møderne blev

at de nødvendige ændringer i arbejdsplanlægnin-

decideret afholdt i Akutafdelingen for at tydelig-

gen herunder vagtstrukturen skulle ske med ind-

gøre, at det er nødvendigt, at de enkelte U-teams

dragelse af uddannelsesperspektiverne på forkant

aktivt tager del i flytteprocessen bl.a. ved at tage

og ikke på bagkant. I januar 2017 samlede vi derfor

på besøg i de nye rammer og bevæge sig rundt.

de uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) fra de

UAO Marianne Ørum, Ældresygdomme bidrog på

intern medicinske specialer og Akutafdelingen for

mødet med deres erfaringer med flytningen og de

at diskutere mulighederne for fremadrettet at sik-

forbedringer og udfordringer de havde oplevet.

re og gerne øge især de yngste uddannelseslægers

Blandt andet er deres røntgenkonference omlagt

kompetencer indenfor området håndtering af de

til at foregå via video i forbindelse med morgen-

akutte og uafklarede patienter. Der var blandt alle

konferencen, hvilket har betydet diskussioner

deltagerne et stort behov for at få en større viden

med større fagligt indhold. På udfordringssiden
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har manglen på kontorer og især på ”private”

afdelingen. Den politiske beslutning om, at akutte

rum - udløst af glasvæggene - givet udfordringer i

patienter skal ses af speciallæge indenfor en time

forhold til at afvikle vanskelige feedbacksamtaler.

betyder, at nogle afdelinger kommer til at ændre
vagtstrukturen som fx Øre-, Næse- og Halskirurgi,

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

der fremover forventer at have tilstedeværelses

Akutkonceptet på Aarhus Universitetshospital –

bejdsgange/patientforløb påvirker uddannelsen.

akutafdelingen – akutmedicin og uddannelse

LVU vil derfor sammen med det enkelt uddannel-

På AUH er der vedtaget et nyt Akutkoncept, der

sesteam, afdelingsledelserne og hospitalsledelsen

fastlægger principper for håndteringen af den

følge udviklingen.

speciallæge i vagt 24/7. Alle omlægninger af ar-

akutte patient på hele hospitalet og gældende alle

Målet er at få lavet vagtstrukturer, der sikrer, at de

I evaluer.dk giver alle grupper af uddannelseslæ-

rette kompetencer er til stede 24/7. Et mål er end-

ger generelt en meget positiv feedback til afde-

videre at få lavet klare aftaler om patientforløb,

lingerne på deres arbejdsklima (bilag 6b). Det er

hvornår og hvordan patientansvaret overleveres

især vigtigt for hospitalet, at nyuddannede læger

til anden afdeling/speciale. LVU bidrager i dette

trives og hurtigt finder sig godt tilrette i lægerol-

arbejde med uddannelsesperspektivet og medvir-

len. Det er derfor meget glædeligt, at KBU lægerne

ker til, at der bliver klare aftaler for supervision,

udtrykker stor tilfredshed med at være en del

at der i arbejdsplanlægningen afsættes tid til kom-

af arbejdsfælleskabet (data ikke vist). Data fra

petenceudvikling, at rationen mellem dagarbejde

inspektorbesøg bekræfter på de fleste afdelinger,

og vagt balanceres så det på AUH fortsat sikres, at

at der på AUH er et godt og anerkendende ar-

uddannelseslægerne oplæres både i de speciale-

bejdsklima. Der er desværre en mindre tilfredshed

specifikke patienter og de akutte patienter.

blandt de kirurgiske uddannelseslæger både, hvad

mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelserne

angår det at føle sig som en del af et arbejdsfælI skrivende stund er der aftalt en vagtstruktur

lesskab og i forhold til oplevelse af en respektfuld

for Akut Fællesvagt (Akutafdeling – plan 1 -2 -3)

tone (se figur 7).

og for de tværgående medicinske vagtfællesskaber (Nord, Syd 1 og Syd 2), der skal dække

Figur 7; Arbejdsklima – uddannelseslæger AUH

sengeafdelingerne. Herudover er der en aftale
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inden for det medicinske og det kirurgiske område.

Arbejdsmiljø - læring
for den enkelte og for
organisationen/afdelingen

afdelinger. Der er aktuelt nedsat arbejdsgrupper

om Hjertestopskaldet på plads. Disse beslutninger gør, at arbejdet og uddannelsen i og omkring
Akutafdelingen kan komme i gang. Der mangler
dog en række samarbejdsaftaler på tværs af AUH
fx mellem de kirurgiske afdelinger og Akutafdelingen. Der vil være en årrække, hvor der fortsat
mangler Akutmedicinere og uddannelsesmæssigt betyder det, at andre specialer naturligvis
må hjælpe til. For uddannelseslæger fra Mave- og
Tarmkirurgi, Urinvejskirurgi samt Kvindesygdomme forventes Akutkonceptet at komme til at

Evaluer.dk spm 18 ”jeg har fået mulighed for at udvikle mig
som underviser?
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

betyde at flere arbejdsopgaver skal løses i Akut-
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Undervisning i afdelingen

Tabel 6; Aftale/rutine for at præsentere take-home fra
kurser og kongresser i afdelingen

For et universitetshospital er der et særligt fokus
på, at uddannelseslæger udvikler kompetencer
indenfor rollen som akademiker/forsker og underviser. Det er væsentligt, at uddannelseslæger
inddrages i undervisningen både som deltager
og især som underviser. Aktivitetsdata viser, at i
gennemsnit varetages 60 % af undervisningen af
uddannelseslægerne og 40 % af speciallægerne,

På Årsmødet 2016 blev afviklet en workshop for de

dog med betydelig variation. Dvs. der er overord-

uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL’er)

net mulighed for, at uddannelseslægerne kan

med fokus på deres muligheder for at øge transfer

udvikle denne kompetence. Uddannelseslægernes

fra kurser. UKYL gruppen vurderede også, at det

svar i evaluer.dk på spørgsmålene »jeg har fået

et område, hvor der plads til forbedringer og at

mulighed for at udvikle mig som underviser« (se

de har gode muligheder for at dagsordensætte

figur 8) og »jeg har fået mulighed for at deltage i

emnet i egen afdeling. (se faktaboks)

uddannelsesstedets undervisning« viser, at der er
en tendens til et let fald i tilfredshed på dette område. Det er dog glædeligt, at tilfredsheden blandt

Tips og tricks
fra UKYL-woprkshop

HU-læger i Almen medicin nu er på niveau med de
andre uddannelsesgrupper.
Figur 8; Udvikling som underviser

• Dialog mellem hovedvejleder og YL
- Overblik over hvilke kurser hvornår
- Aftale om forberedelse og afrapportering
- Forventningsafstemning
- Arbejdsplanlægning (arbejdsfunktioner)
i forhold til kursus inhold
• Kulturændring
- UKYL som rollemodel - selv
undervise i lærte
- Skemalagte oplæg
- Uddannelsesårshjul om

Evaluer.dk spm 18 ”jeg har fået mulighed for at udvikle mig
som underviser?
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

kurser & kongresser
- Fast punkt på morgenkonferencer:
hvem skal afsted, hvad er indholdet

Fokus på transfer

og hvad forventes med hjem

I aktivitets data har vi spurgt om afdelingen har en
aftale om, at erfaringer fra kurser og kongresser
rutinemæssigt præsenteres på afdelingen (tabel
6). Resultatet viste desværre, at kun 24 ud af 42

Vi har spurgt UAO’erne om introlægernes opgave

afdelinger havde en rutine vedrørende dette.

fra vejlederkurset om brug af kompetencevurdering i afdelingen anvendes. Resultatet er bestemt
ikke opmuntrende med kun 12 % af afdelingerne,
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der anvender opgaven, Anvendelse eller efter-

Derfor har vi i samarbejde med ved to rutinerede

spørgsel af hoveduddannelseslægernes opgave

undervisere Kathrine Krogsgaard-Jensen, ar-

på SOL-3 kurser var endnu lavere, hvor kun 8 % af

bejdsmiljøkonsulent i Kvalitet og HR-udvikling og

de afdelinger, der har HU-læger, mens de gennem-

Susanne Konnerup oversygeplejerske på Hud- og

fører kurset efterspørger opgaven (se tabel 7).

Kønssygdomme introduceret alle afdelingerne
med KBU-læger til brugen Mindfulness (MBSR),

Tabel 7; Anvendelse af opgave fra SOL 3 kurser i afdelingen »i høj / meget høj grad«

der kan være en hjælp til at finde en bedre balance
i arbejds- og privatlivet.

Konklusion og perspektivering
Status for AUH er, at uddannelses- og læringsmiljøet overordnet er godt og stabilt. Alle typer af
uddannelseslæger anfører stor tilfredshed med

På statusmøderne i 2018 har der med afsæt i

Der er aktuelt en stor opmærksomhed på, at der

ovenstående data naturligvis været fokus på

skal arbejdes bevidst med at opretholde det gode

transfer dvs. hvordan udbyttet af kurser og op-

uddannelsesmiljø igennem hele flytteprocessen.

gaver øges bl.a. ved at have forventninger til, at

Akutkonceptet betyder, at der i Akutafdelingen

uddannelseslægerne formidler efter deltagelse i

vil være et stort flow af læger fra forskellige

kurser/kongresser og ved, at der i vejledersamta-

afdelinger. Dette kan være udfordrede for et godt

lerne er en opmærksomhed på dette område (jf.

arbejdsklima og læringsmiljø, men kan samtidig

kap 5). Til afdelingernes ros virker det til, at flere

også være fantastisk mulighed for at øge lærin-

har fået en opmærksomhed på området og vil

gen. LVU ser frem til, at flere UAO’er flytter ind i

overveje at ændre strategi.

Skejby og at der ud fra praksis kan udvikles og sikres sammenhæng i de enkelte uddannelsesforløb.

Transitionen fra studie
til arbejdsliv

•

LVU vil arbejde for, at der i den nye vagtstruk-

Der har de senere år været en øget opmærk-

tur sikres en rimelig balance mellem vagttid og

somhed på at sikre »life-long learning« fra det

dagtid

prægraduate område gennem den postgraduate
videreuddannelse til efteruddannelsen. Aarhus

•

Universitet, Health ser aktuelt på studieordning

LVU vil understøtte arbejdet med at revidere
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afdelingernes arbejdsklima.

uddannelsesprogrammerne

og praktikophold. Det er et ønske, at praktikopholdene bliver mere klinisk relevante og med en

•

LVU vil arbejde med at øge transfer fra kurser

•

LVU vil medvirke til, at der i 2018 på AUH tilby-

større grad af aktiv inddragelse af de studerende
i arbejdet som læge. LVU kan kun bifalde dette
initiativ. Der gøres et stort arbejde på afdelin-

des et Mindfullness forløb til de yngste uddan-

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

nelseslæger

værdsatte og for at sikre den fornødne oplæring
og supervision. LVU har dog vurderet, at der fremadrettet vil være brug for en ekstra indsats for at
hjælpe KBU-lægerne godt i gang med arbejdslivet.
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3. Arbejdstilrettelæggelse &
uddannelsesplanlægning - effektiv læring

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

mulighed for struktureret vejledning og kompe-

Mange afdelinger på Aarhus Universitetshospital

og/eller uddannelseskoordinerende yngre læge

(AUH) arbejder målrettet med at sikre effektiv

(UKYL) er »i høj eller meget høj grad« involveret i

læring fx ved øget grad af tilknytning til de faglige

arbejdsplanlægningen på 20 afdelinger, og ”i nogen

teams, større kontinuitet i stuegangsfunktionen

grad” på 15 afdelingen (tabel 8).

tencevurdering. Uddannelsesteamet (U-team)
dvs. enten uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

(Neurologisk afd, Hjertesygdomme), fast-track
oplæring i dagkirurgisk regi (Urinvejskirurgi,

Tabel 8; Skemalægning – arbejdstilrettelæggelse

Kvindesygdomme & Fødsler), endoskopi supervisor (Lever-, Mave-, og Tarmkirurgi), ambulatorier med planlagt med supervision (Diabetes og
Hormonsygdomme) eller »consultant-modeller«,
hvor en speciallæge har opgaven at supervisere
flere uddannelseslæger (Hud og Kønssygdomme,
Infektionssygdomme, Øre-Næse og Hals). Børn og

Aktivitetsdata

Unge fortsætter med intro-kørekort til ambulato-

I Data fra 2017 viser, at samarbejdet mellem U-

riet og herved kan hoveduddannelseslæger i almen

teamet og skema-/arbejdsplanlæggere vurderes

medicin varetage ambulatorier i udvalgte subspe-

som velfungerende på 74 % af afdelingerne - i 2016

cialer under supervision. Der planlægges på flere

var tallet 85 %. På de 11 afdelinger, hvor samarbej-

afdelinger med, at der skal være tid til forberedelse

det angives som værende ”slet ikke/i ringe grad/i

af ambulatorier sammen med speciallæger, men

nogen grad” velfungerende, er det kun en UAO/

det ser desværre ud til, at denne type af aftaler får

UKYL, der ”i høj/meget høj grad” er involveret i

sværere og sværere ved at blive overholdt bl.a. af

arbejdsplanlægningen (se tabel 9).

hensynet til ”udrednings og behandlingsretten”.
Uddannelsesteamets rolle i arbejdsplanlægnin-

Tabel 9; Sammenhæng mellem involvering i arbejdstilrettelæggelse og tilfredshed med samarbejdet med
skemalægger

gen
Den lægelige videreuddannelse er baseret på den
moderne mesterlære, hvor der er mange mestre
om oplæringen, hvilket kræver en høj grad af
koordinering mellem uddannelses- og arbejdsplanlægning. Fungerer samspillet sikres krydspunkter
og hvis disse udnyttes til en reel interaktion er der
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Aktivitetsdata

Tilfredsheden med samarbejdet med skemalæg-

vurderer, at afdelingen sikrer kompetenceopnå-

ger er direkte korreleret til U-teamets involvering,

elsen. For introlægerne svarer 10 UAO’er i 2017 ”i

men med en markant forskel mellem specialerne,

nogen grad”, hvilket er en negativ udvikling da kun

hvor ca. 50 % af UAO’erne på de kirurgiske, 80 %

5 UAO’er gav samme svar i 2016. Der er sammen-

på de medicinske og 90 % på de tværgående afdelinger vurderer samarbejdet som velfungerende.
Uddannelseslægernes vurdering af om arbejdstilrettelæggelsen har sikret kompetenceopnåelsen (spm 15) eller progression i udviklingen af
kompetencer (spm 16) er i gennemsnit 4,8 og ikke

hæng mellem UAO’erne vurdering af uddannelseslægernes kompetenceopnåelse og U-teamets
involvering i skemalægningen/tilfredshed med
samarbejdet med skemalægger.

relateret til U-teamets involvering og tilfredshed

Uddannelseslægernes evaluering af arbejdstil-

med samarbejdet.

rettelæggelsen
En vigtig del af oplæringen er introduktion til opgavevaretagelsen, supervision og tilgængelighed

telæggelsen sikrer, at uddannelseslægerne opnår

af daglige vejledere så den nødvendige »back-up«

de kompetencer, der er angivet i uddannelsespro-

sikres. Som det ses i figur 9 er der gennemgående

grammerne (tabel 10).

stor tilfredshed på dette område.

Tabel 10; I hvilken grad opnås kompetencer?

Effektiv læring forudsætter, at arbejdsplanlægningen understøtter, at de relevante opgaver varetages dvs. »rette uddannelseslæge til rette patient«,
at der er progression kompetenceudviklingen og
de læringsmuligheder, der er udnyttes. Figur 10
Aktivitetsdata

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

For KBU lægerne er udviklingen positiv idet 75

nyttelsen af oplæringsmulighederne, men lavere

% af UAO’erne i 2016 og 88 % i 2017 (7 ud af 8)

tilfredshed med progressionen.

Figur 9; Den daglige vejledning – samarbejde mellem mestrene og lærlingen
Evaluer.dk spørgsmål 14,
12 og 2 (oppefra og ned) Svar skala; 1 ”i meget ringe
grad” – og 6 ”i meget høj
grad”
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Vi har bedt UAO’erne vurderer om arbejdstilret-
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Figur 10; Arbejdsplanlægning og kompetenceudvikling

Samlet uddannelsesudbytte og afdelingernes uddannelsesindsats
På tværs af de forskellige grupper af uddannelseslæger leverer AUH på hospitalsniveau fortsat
en lægelig videreuddannelse af meget høj kvalitet
og som også anerkendes af inspektorerne i deres
rapporter (figur 12 og 13). I 2017 ses dog sammenlignet med 2016 et fald på 0,1 indenfor alle uddannelsesgrupper undtagen klinisk basisuddannelse.
Uddannelseslæger fra de tværgående og medicinske specialer vurderer udbytte og indsats meget
højt (score ≥ 5,5), mens de kirurgiske afdelinger i
gennemsnit opnår score på 4,9 på begge områder

Evaluer.dk spørgsmål 24, 13, 15 og 16 (oppefra og ned)
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

dog med store forskelle mellem de enkelte afdelin-

Evaluer.dk fra 2017 viser som i 2015 og 2016 des-

Figur 12; »Hvordan vurderer du uddannelsesstedets
samlede uddannelsesindsats?«

værre, at især uddannelseslægerne på de kirurgi-

ger (bilag 6b).

ske afdelinger giver en lavere score på spørgsmål
indenfor temaet arbejdstilrettelæggelse (figur
11). I Årsrapporten 2016 var forskellen mellem de
kirurgiske og medicinske/tværgående specialer
mellem 0,3 og 0,6. Denne forskel er i 2017 på 0,6
– 1,0, hvilket er en markant forskel. Udviklingen
er dybt bekymrende set i lyset af, at de øvrige
specialer efter uddannelseslægernes vurdering
holder det høje niveau fra 2016 og endda med en
svag positiv udvikling.
Figur 11; Arbejdsplanlægning og uddannelse - på tværs
af specialer – evaluer.dk

Evaluer.dk spm 25 ”Samlet set har uddannelsesstedets
indsats været tilfredsstillende”
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

Figur 13; »Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte af ansættelsen?«

Evaluer.dk spørgsmål 26, 24, 16, 15, 13 og 12 (oppefra og
ned)
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”
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Evaluer.dk spm 26 ”Mit samlede uddannelsesudbytte har
været tilfredsstillende
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

Simulation, færdighedsog teamtræning - øget
patientsikkerhed og kvalitet

Det er i alt ca. 200 uddannede simulatorinstruktø-

Mange afdelinger bruger færdighedstræning i

tørkurserne i 2017. Det er glædeligt, at afdelinger,

specifikke procedurer, simple som mere kom-

der ikke har tradition for brug af simulation har

rer på AUH fordelt på 22 afdelinger ud af 38. I alt
28 ansatte på AUH har deltaget i simulatorinstruk-

plekse som en del af oplæringen fx lumbalpunktur,
ultralydsundersøgelser, »den vanskelige luftvej«
mm. Teamtræning foregår oftest i et tværfagligt

Besøg af Victoria Brazil

set-up i egen afdeling (in situ) og er veletableret
For at sætte ekstra fokus på, hvordan

primært indenfor specialerne anæstesi, gynæko-

tværprofessionel simulation- og scenarie-

logi & obstetrik samt pædiatri. I Akutafdelingen

træning kan bruges til læring og hvordan

anvendes teamtræning systematisk på ugentlig

denne læring kan bruges gavn for fremtidens

basis med deltagelse af de yngste uddannelseslæ-

patientbehandling arrangerede LVU i samar-

ger og sygeplejersker og derudover gennemføres

bejde med Akutcentret et besøg af Victoria

træning i de akutte kald, hvor flere afdelinger

Brazil (VB), der er en af verdens førende

deltager.

eksperter på området. VB er professor i
“emergency medicine” og director of Simulation ved Faculty of Health Sciences and
Medicine, Bond University, Gold Coast He-

Simulation er mere end en leg
med dukker – simulation as
a part of ”service” - besøg af
Victoria Brazil 9. maj 2017

alth, Australia. UKYL Kristian Krogh (Operation & Intensiv), der som led i sin ph.d.
har arbejdet med sammen VB viste rundt på
AUH og MidtSim. I Akutafdelingen deltog
vores gæst aktivt i den uegentlige tirsdagstræning som pårørende fra ”down under”

Samlingen af AUH indebærer, at alle afdelinger

samtidig med, at der var tid til at udveksle

skal træne nye arbejdsgange før, under og især

tips og tricks. Dagen blev afsluttet med et

efter sammenflytningen. Brug af simulation

meget inspirerende oplæg med titlen »How

med fokus på den ”organisatoriske” læring er et

to connect clinical education with health

godt redskab til at identificere latente trusler for

service outcome?« En af hovedpointerne var,

kvaliteten i behandlingen og til at konkretisere

at istedet for at fokusere så meget på, at

tiltag, der kan forbedre kvaliteten. I 2017 har LVU

simulationstræning skal resultere i, at man

derfor sammen med organisationskonsulent

kan gøre tingene hurtigere, så skal trænin-

Louise Harringe arbejdet med at udbrede kend-

gen hjælpe med at forbedre relationerne og

skabet til, hvordan simulation kan bruges aktivt i

samarbejdet mellem de forskellige faggrup-

flytteprocessen til at forbedre teamsamarbejde

per og teams. Kristian Krogh forventes fra

herunder kommunikation både i egen afdeling og

januar 2019 at påbegynde et års post doc

på tværs af organisationen dvs. skabe organisato-

ophold på Bond University. AUH og Lægelig

risk læring. Arbejde er sket i samarbejde med HR

Videreuddannelse ser bestemt frem til at

Koncern MidtSim.

udbygge samarbejdet med Victoria Brazil.
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på områder med akutte livstruende tilstande, men
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deltaget (Øre-, Næse-, og Halsafdelingen, Lever-,

sion i kompetenceudviklingen fx gennem ”fast

Mave-, og Tarmsygdomme og Dagkirurgi) og i 2018

track” oplæring og struktureret introduktion.

kommer flere med (Øjenafdelingen, Neurologi og
Urinvejskirurgi). Især Øre, Næse og Halsafdelingen

•

LVU vil arbejde for, at de uddannelsesansvar-

med UAO Jesper Bille i spidsen skal nævnes fordi

lige aktivt inddrages i afdelingens arbejds-

de sammen med Kommunikationsafdelingen på

planlægning, og i de arbejdsgrupper på tværs

AUH har gjort deres erfaringer og overvejelser

af AUH, der har ansvar for sammenhængende

om brug af simulation i flytteprocessen tilgænge-

patientforløb.

lig i et videoformat på Intranettet og via sociale
medier.

•

LVU vil arbejde videre med at udvikle brugen
af simulation på AUH med et særligt fokus

Konklusion og perspektivering

på ibrugtagning af de nye rammer og som et

Den brugeroplevede kvalitet i mesterlæren vur-

redskab til at styrke samarbejdet på tværs.

deres overordnet som værende ”tilfredsstillende”
(indikator 5) selvom der er en nedadgående trend
med 11 afdelinger i 2017 (16 afdelinger i 2016), der
opfylder indikatorniveauet »særdeles god«. LVU
vurderer dog, at læringsmiljøet på de kirurgiske
afdelinger overordnet set er truet. LVU har derfor
sammen hospitalsledelsen og de kirurgiske afdelinger en særlig opgave i 2018 med at få analyseret området og få iværksat konkrette tiltag, der
kan forbedre uddannelsen i de kirurgiske specialer.
Det er bekymrende, at færre U-team sammenlignet med 2016 er involveret i arbejdsplanlægningen og at færre finder samarbejdet velfungerende.
•

LVU vil arbejde for at forbedre sammenhængen mellem arbejds- og uddannelsesplanlægning herunder, at der sikres afholdelse af
konferencer med læringsværdi, at det skal
være muligt at forberede sig til af stuegang
og ambulatorier, at operationsplanlægningen
tager hensyn til oplæring mm.

•

LVU vil sammen med de uddannelsesansvarlige og afdelingsledelser diskutere, hvordan der
kan arbejdes målrettet med at sikre progres-
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4. Udviklingen af uddannelsesorganisation
og »faculty« - ledelse og kompetencer

nye samarbejder på tværs af professioner bl.a.

Universitetshospital (AUH) er opbygget et stærkt

omkring en fælles regional vejlederuddannelse,

hold med kvalificerede og kompetente uddan-

erfaringsopsamlinger fra flytning af uddannelsen

nelsesansvarlige overlæger, der sammen med

til de nye rammer (Ældresygdomme) og på Opera-

en engageret gruppe af erfarne og nye UKYL’er

tion & Intensiv er der gennemført undervisning i

er parat til at tage et ansvar for, at vi fastholder

feedback.

kvaliteten af uddannelsen. AUH er derfor stærkt
rustet på området uddannelsesledelse. Analyse

I starten 2017 var der i regi af Kvalitetsrådet med

af data fra projektet med gennemførelse af 360°’s

afsæt i ”klinisk skøn” en diskussion af, hvordan vi

feedback til alle UAO’er med inddragelse af le-

i fællesskab bliver bedre til at udnytte de lærings-

dende overlæge har vist en effekt bl.a. med klarere

muligheder, der er og dermed sikre kompetence-

aftaler om det fremtidige samarbejde og de fælles

udvikling til gavn for patientbehandling og tryghed

ambitioner på uddannelsesområdet. Ledelsesud-

i det daglige arbejdet. Desværre har interne om-

vikling af UAO’erne er således i tråd med hospita-

struktureringer betydet, at vi ikke kommet videre

lets strategiske arbejde med at udvikle ledere og

med dette arbejde.

skabe interesse for ledelse blandt læger.

Uddannelsen i et
universitetshospitals
perspektiv og samarbejdet
på tværs af professioner

Samarbejde UAO og afdelingsledelse om uddannelsesopgaven
– fælles mål
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Kvalitetsdata for 2017 viser, at der på Aarhus

UAO kvalifikationer - kursus for uddannelsesansvarlige overlæger

Hospitalet har ansvaret for at levere uddannelse/

Der er på AUH en aftale om, at uddannelsesan-

arbejdspladsbaseret læring indenfor grund-,

svarlige overlæger (UAO) gennemfører et leder-

videre-, efteruddannelsesområdet. Opgaven er

udviklingsforløb. Det er derfor glædeligt, at nye

stigende med ca. 3000 studerende/elever og ca.

UAO’er prioriterer og får opbakning af afdelinger-

540 årsværk indenfor den lægelige videreuddan-

ne til at deltage i Videreuddannelsesregion Nords

nelse. Kvalitetsdata viser, at der på 27 ud af 42

»Kursus for UAO«. På holdet 2017/18 havde AUH 9

afdelinger er etableret et formelt samarbejde med

deltagere og 6 er tilmeldt kurset 2018/19. Status

andre professioner om den lægelige videreud-

er, at 42 ud af 47 UAO’er (89 %) har gennemført

dannelse og 50% af UAO’erne angiver, at et øget

kurset eller planlægger at gøre det (bilag 3). Dette

samarbejde på tværs af professioner vil have en

betyder, at 37 afdelinger (88 %) nu falder i katego-

positiv effekt på uddannelsen. I 2017 er der indledt

rien »særdeles god« og 5 »under tilstrækkelig.

49

UAO kompetencer – 360°’s feedback og ledelses-

for uddannelse i 2017 klart viser, at der er behov

udvikling

for et tæt og forpligtende samarbejde om uddan-

Aktuelt har 38 ud af 47 UAO’er gennemført en

nelsen på de kirurgiske afdelinger.

360°’s feedback proces, der har involveret feedbacksamtale med ekstern konsulent og efterføl-

Tabel 11; Har afdelingen planlagte møder mellem UAO
(evt. inkl. UKYL) og ledende overlæge?

gende funktionsledersamtale med den ledende
overlæge med afsæt i feedback rapporten. Der er
lavet skriftlige aftaler om aftaler for samarbejdet om udvikling af afdelingens uddannelse og
UAO’ens personlige lederudvikling. Det forventes,
at aftalen indgår som en del af MUS samtalerne og
at der løbende følges op på planen. Se nærmere
om projektets resultater og anbefalinger under
afsnittet om ”uddannelsesprojekter«.

Procent er beregnet ud fra mulige svar
* ”Ja” er inkl. svar i kategorierne ”uformelle/hyppige møde”,
”mødes ad hoc ved behov”, ”daglig kontakt”
** En UAO har orlov

UAO som funktionsleder
Alle overlæger, og dermed også UAO’erne er funk-

I aktivitetsdata 2017 spurgte vi alle UAO’er om de

tionsledere på AUH. På Årsmødet 2017 fremgik

indgik i afdelingens ledergruppe på funktionsle-

det tydeligt, at lægefaglig direktør Claus Thom-

derniveau og det er uændret 2 ud af 3 UAO’er, der

sen forventede, at en UAO på AUH agerer som

indgår i ledergruppen (tabel 12). For de medicinske

funktionsledere dvs. tager det delegerede ansvar

specialer er ca. 80 % af UAO’erne, formelt positio-

alvorligt og at der er mellem UAO og afdelingsle-

neret i ledergruppen, mens det kun er ca. 50 % in-

delsen skal være et formaliseret samarbejde med

denfor de kirurgiske specialer. Overordnet angiver

en særlig opmærksomhed på flytteprocessen. Et

7 (17 %) af UAO’erne, at de finder det problema-

element som bl.a. understøttes af 360°’s feedback

tisk, at de ikke er med i ledergruppen. Det er LVU´s

processen.

vurdering, at en del UAO’er er med i ledergruppen
fordi de samtidig er teamleder eller ansvarlig for

»Lægefaglig direktør
Claus Thomsen forventer,
at en UAO på AUH agerer
som funktionsledere«

et fagligt område.
Tabel 12; Indgår UAO i afdelingens ledergruppe dvs. på
funktionslederniveau?

Det er derfor meget positivt, at det nu er 95 % af
UAO’erne, der har planlagte møder med afdelingsledelsen (tabel 11). Hver 3. har dog møder ≤
2 gange pr år og på hver 5. afdeling er møderne
enten ”ad hoc” eller uformelle. Der er en tendens
til, at der indenfor de kirurgiske afdelinger i højere
grad er aftalt formelle møde, men desværre angiver hver 4. UAO, at møderne ofte aflyses. Dette er
meget bekymrende set i lyset af, at kvalitetsdata
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Aktivitetsdata AUH survey blandt alle UAO’er (N=42) dec.
2017
* To UAO’er angiver, at det ikke er relevant og en at det har
været overvejet

Vejlederuddannelse kursus for speciallæger

Tabel 13; Introduktion og supervision - hovedvejleder
funktionen

Det er hospitalets strategi at prioritere uddannelse af de kliniske vejledere og hovedvejlederne
gennem deltagelse i et Vejlederkursus. Siden
2014 har 70 speciallæger heraf 21 i 2017 deltaget i vejlederkursus for speciallæger. Der er 33
tilmeldt kurser i 2018, hvilket er meget positivt. I
Årsrapporten 2016 var status, at 83 % af special2004. I denne rapport har LVU valgt ikke at angive
afdelingsspecifikke data for indikator 1 (bilag 8) i

*
**

21 bruger uddannelseslæger som HV og 7 UAO’er angiver, at de ikke introducerer til opgave
Herudover angiver 4, at de indgår primært ved komplicerede/problematiske forløb

det vi vurderer, at der er 2018 skal gennemføres ny

Aggregerede data fra 360°’s feedback på de 9

kortlægning af status på dette område.

UAO’er fra dette års UAO kursus viser, at 1/3 er nogenlunde tilfredse og resten er »utilfredse« med

Kompetenceudvikling
af hovedvejledere

egen indsats i forhold til at sikre HV de fornødne

Uddannelsesansvarlige overlæger på AUH har,

og 3/4 af uddannelseslægerne, at UAO sikrer, at

ifølge funktionsbeskrivelsen, ansvaret for »at

HV har kompetencerne. Dvs. der måske ikke er

hovedvejlederne (HV) er passende kvalificerede

enighed om, hvad der er ”godt nok”! Der er dog

og kompetente, samt at supervisere hovedvej-

enighed om, at UAO’en i højere grad kan arbejde

lederne i fornødent omfang«. På AUH er der ca.

med at give mere feedback både til hoved- og

100 uddannelseslæger fra 21 afdelinger, der har

kliniske vejledere.

kompetencer. Dog mener 2/3 af speciallægerne

funktion som HV. Uddannelseslæger er HV på 30
% af de medicinske afdelinger. Der gennemføres

Kvalitetssikring og uddannelse
af 360°’s feedback facilitatorer

introduktion til hovedvejlederopgaven på 80 % af

På AUH gennemføres 360°’s feedbacksamtaler

de medicinske afdelinger, men kun på 50 % af de

kun af certificeret feedback facilitator (FF). I 2017

øvrige afdelinger (Tabel 13). På tværs af specialer

er der certificeret 8 nye FF’ere på AUH. Efter

er der samme grad af introduktion/forventnings-

certificering orienteres UAO’en om der er brug for

afstemning mellem UAO og speciallægerne om

yderligere supervision. Det forventes endvidere, at

opgaven som HV. Brugen af direkte supervision er

UAO’en følger op på, hvordan den ny-certificerede

i vid udstrækning fraværende, men mange angiver,

feedback facilitator trives med den nye opgave.

at de som UAO’ern har en »åben dør politik« og

Data fra 2017 viser, at UAO’ernes opfølgning på,

gerne stiller sig til rådighed. På fem afdelinger har

hvordan FF’er afvikler samtalerne fortsat har ka-

UAO direkte supervision af HV som et indsatsom-

rakter af en uformel udveksling, men flere UAO’er

råde for 2018, men ”manglende tid” angives som

angiver, at de inddrages ”ved problemer”.

% af de tværgående, 40 % af de kirurgiske og 80
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lægerne havde et godkendt vejlederkursus efter

den væsentligste barriere.
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Afdelingens uddannelsesteam
og vejlederfora

Tabel 14; Uddannelsesteamets rammer og organisering

Uddannelsesteam i afdelingen
Uddannelsesteamet, der forventes at arbejde tæt
sammen med afdelingsledelsen udgøres af UAO’er
og UKYL’er, eventuelt arbejdsplanlæggere samt
på enkelte afdelinger specialets postgraduate
kliniske lektor. I Akutafdelingen er uddannelsesteamet tværfagligt og inkluderer uddannelses- og
udviklingsansvarlige sygeplejersker.
*

Det er meget positivt, at der nu på alle afdelinger
er planlagte eller ofte er ”ad hoc” møder i uddannelsesteamet. På afdelinger med stort turn-over
af uddannelseslæger er der oftest månedlige

Herudover angiver 5 ”ofte ad hoc møder” i 2017 og 8 i
2017. Tand, Mund og Kæbekir har ingen UKYTandlæge
** I 2016 angiver 35, at ”der i høj/meget høj grad er et godt
samarbejde med skemalægger” og 31 i 2017
*** Herudover angiver 9 ”tid ikke et problem” i 2016 og 11 i
2017
****Herudover har 2 ad hoc adgang til sekretær

møder og resten mødes 3-6 gange årligt.

Vejlederfora – en succeshistorie
Det er nu lykkedes at få etableret ”vejlederfora” på

»Det er meget positivt, at
der nu på alle afdelinger er
planlagte eller ”ad hoc” møder
i uddannelsesteamet«

38 ud af 42 afdelinger og 2 afdelinger er ”næsten
i gang”. Uddannelsesteamet er ansvarlige for møderne, der afvikles i gennemsnit seks gange året.
Røntgen og Skanning tog i 2014 initiativet til at
bruge en fast skabelon til gennemgang af uddannelseslægerne på møderne og denne model nu har

På 38 afdelinger ud af 42 er der er enten en aftalt

bredt sig til 22 ud af 38 afdelinger. Mest positiv er

en funktionstid til løsning af UAO opgaven (gen-

det dog, at uddannelseslægerne nu i langt højere

nemsnit på 6 timer per uge) eller tiden kan findes

grad får feedback fra HV/UAO efter møderne (90

som en del af det planlagte arbejde. Det er bekym-

% i 2017 sammenlignet med 50 % i 2016). På de

rende, at 5 UAO’er fra kirurgiske afdelinger i 2017

21 afdelinger, der bruger uddannelseslæger som

oplyser, at den aftalte tid ikke reelt afsættes pga.

hovedvejleder er det kun 12 afdeling på at uddan-

kliniske opgaver jf. afsnittet om UAOén position i

nelseslægerne deltager i en del af mødet.

afdelingen ovenfor.

en funktionsbeskrivelse, men det er forsat kun på

Uddannelseskoordinerende yngre
læger; kompetenceudvikling,
kvalitets- og lederudvikling

halvdelen af afdelinger, der er en aftale om funk-

Gruppen af uddannelseskoordinerende yngre læ-

tionstid til opgaveløsningen. De UKYL’er, der har

ger på AUH udgør efter LVU’s vurdering samlet set

afsat tid, har i gennemsnit 1 dag pr. måned.

det stærkeste hold i Danmark. Dette er et resultat

I 2017 angiver 35 UAO’er, at deres UKYL’er har fået

af en indsats gennem flere år, hvor der tilbydes
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En uddannelsesfortælling fra Børn og Unge

Vejlederfora – evalueringsmøder – erfaringer fra Børn og Unge
Udbyttet er ifølge Nina; ”Evalueringsmø-

med mange uddannelseslæger, hvor der ofte er

derne er selvfølgelig beregnet på at få en status

en begrænset berøringsflade mellem den ud-

for hver enkelt uddannelseslæge i forhold til

dannelseslæge og hovedvejlederen (HV). Siden

eventuelle udfordringer eller indsatsområder,

2016 har der været afholdt evalueringsmøder,

der skal arbejdes videre med, men det har

hvor hver enkelt uddannelseslæge drøftes for at

endvidere vist sig som en mulighed for, at man

give HV inputs fra læger, der har arbejdet mest

som uddannelseslæge får noget positiv feedback

sammen med uddannelseslægen. Der afholdes

på den indsats, man gør i afdelingen. Det er mit

4 årlige møder om hoveduddannelseslæger

klare indtryk, at uddannelseslægerne på vores

(HU-læger) i almen medicin og 2 møder om

afdeling er rigtig glade for at få tilbagemeldin-

specialets Intro- og HU-læger. Deltagere er alle

ger på deres indsats i en dagligdag, der til tider

hovedvejledere og bagvagter. Er HV forhindret

kan være presset. Med møderne sikrer man, at

i at komme findes en suppleant, så alle ud-

de læger, der har arbejdet tættest sammen med

dannelseslæger får feedback efter mødet. Der

uddannelseslægerne bliver involverede i den en-

bruges en fast skabelon og der tilføjes altid ud-

keltes forløb selvom de ikke er hovedvejledere.

dybende kommentarer om, hvad der skal være
ekstra et fokus på, men angives også områder,

Vi håber, at andre afdelinger med mange ud-

hvor uddannelseslægen gør det ekstra godt!

dannelseslæger kan blive inspireret, da vi indtil
videre har fået rigtig meget ud af møderne på
vores afdeling.

kvalifikationer gennem introkurser, deltagelse i

Uddannelseslæger og lederudvikling

LVR aktiviteter og endelig ved, at der i 2015 blev

Kompetencer indenfor rollen som leder/admini-

etableret et UKYL netværk.

strator og organisator, samarbejder og kommu-
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Uddannelsesfortællinger

ved UKYL og hoveduddannelseslæge Nina Hargrib Madsen
Model og set-up; Børn og Unge er stor afdeling

nikator er essentielle for fremtidens sundhedsUKYL introkursus og godt i gang som UKYL på

væsen. Data fra evaluer.dk viser, at der forsat

AUH

er mulighed for at styrke uddannelseslægernes

I 2017 har 21 deltaget i introkurset, der har som

udvikling i rollen som leder (figur 14).

mål at sikre basal viden om uddannelsesledelse
på AUH, forventninger til funktionen og gennem

Figur 14; ”Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som
leder/administrator og organisator”

diskussioner med andre nye UKYL’er at komme
godt i gang med arbejdet. I 2018 stilles krav om, at
UKYL’en sammen med UAO udarbejder en funktionsbeskrivelsen inden kurset således, at den kan
inddrages aktivt på kurset. Et introkursus gør det
ikke alene og det er derfor positivt, at 80 % af afdelinger i »høj/meget høj grad« sikrer, at opgaver
overdrages fra den tidligere til den nye UKYL.
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad
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På AUH er der et stort fokus på, hvordan vi gen-

•

nem hele uddannelsesforløbet får flere læger til
at interessere sig for og dygtiggøre sig indenfor

Ejerskab og produktivitet v. Sidsel Klug, Øjensygdomme

•

ledelse (se afsnit om ”Yngre læger på banen”).

Struktureret tilgang til ved konferering af
kliniske problemstillinger med seniorer kollegaer v. Jonas A. Povlsen, Hjertesygdomme

Brug af ”Forbedringsmodellen” UKYL workshop
Årsmøde 2017

Alle arbejdede intenst med de enkelte tiltag med

Region Midtjylland angiver som et af de 2 spor

sparring fra 4 kvalitetskonsulenter fra Kvalitet,

i strategien »Flere læger i ledelse«, at UAO’en i

AUH. Langt de fleste fandt ”Forbedringsmodellen”

højere grad skal understøtte, at de ideer som ud-

anvendelig som hjælp til at komme i gang med

dannelseslæger har til forbedringer omsættes til

at afprøve konkrete ideer fra 3-timers møderne.

handlinger. I tråd med dette holdt vi på Årsmødet

Referater fra 3-timers møder i 2017 viser, at flere

2017 en workshop med temaet ”Forbedringer af

afdelinger går i gang med nye tiltag med afsæt

afdelingens uddannelse; »Hvordan kan jeg som

i modellen. Endvidere forventes en effekt af, at

UKYL blive skarp på at få omsat min idé til afprøv-

samme workshop nu også indgår i kursus for UAO.

ning i praksis?«. Trine Silkjær, UKYL, Blodsyg-

Der er på AUH et tilbud om, at UKYL’erne sammen

domme indledte workshoppen med et oplæg om

med afdelingsledelse kan kontakte en kvalitets-

hvordan hun ser ide-genereringen på 3-timers

konsulenter og få hjælp til arbejdet med Forbed-

mødernes kan kombineres med brug af ”Forbed-

ringsmodellen på uddannelsesområdet.

ringsmodellen«. Kvalitetskonsulent Julie Mygdal
introducerede kort til brug af modellen. Der var

UKYL netværket

udvalgt 8 case-ejere, der hver medbragte en case

På AUH er der et tilbud om at indgå i UKYL net-

fra 3-timers mødet 2016 som det havde været

værket. Netværket har nu eksisteret i snart 3 år

svært at få implementeret.

og ledes af en veletableret styregruppe. I 2017 er
afholdt 2 netværksmøder på 3 timer med neden-

•

Feedback i dagligdagen – interkollegialt og

stående emner og oplægsholdere:

interprofessionelt v. Kristian Krogh, Operation

•

Ph.d. Kristian Krogh, OP/intensiv Øst

og intensiv
•
•

•
•

•
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Scenarie-træning v. Karen B Lauridsen, Blod-

»Feedback i den kliniske kontekst« ved UKYL,

•

»Hvad ved vi om brugen af 360°’s feedback til

bank og Immunologi

uddannelseslæger på AUH? Og hvordan vil vi

Indføring af Mini IPX skemaer til kompetence-

bruge 360°’s feedback?” ved UKO Gitte Eriksen

vurdering v. Lise Medrud, Røntgen og Skan-

og ”Hvordan kan vi som uddannelsesteam/

ning, Skejby,

UKYL’ér motivere til og styrke udbyttet af

Supervision til stuegang v. Mette Søeby, Dia-

360°’s feedback? Ved Christina Hjøllund, konsu-

betes og Hormonsygdomme

lent People Partner

Ambulatoriespor med fast tilknyttet supervisor speciallæge v. Marie Bender Quaade,

En del er møderne er afsat til »Open Space«, hvor

Kvindesygdomme og Fødsler

det på mødet besluttes, hvilke emner deltagerne

Led-injektion v. Christian Møller Sørensen, Led

finder det relevant at diskutere. Emnerne har

og Bindevævssygdomme

været ”Rollen som ny UKYL”, ”Gennemgang af

RMUK og Logbog.net” og ”Input til hjemmesiden”. I

Konklusion og perspektivering

2017 er ”Kollegial sparring” taget i brug dvs. at der

For punktet »Udvikling af uddannelsesorganisa-

i grupper 3 drøftes aktuelle udfordringer og bydes

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

ind med forslag til konkrete løsninger. Et andet nyt

på langt de fleste områder sket en række forbed-

tiltag i 2017 er punktet »kalender med uddannel-

ringer. Kvalitetsdata fra 2017 viser, at den interne

sesbriller«, hvor UKYL netværket stiller skarpt på

organisering på uddannelsesområdet med faste

kommende muligheder for at kompetenceudvikle

møder i uddannelsesteamet, aftaler om opga-

sig som UKYL.

veløsningen og rammer for opgaveløsningen er
afklaret med afdelingsledelsen på langt de fleste
afdelinger. I forhold til deltagelse i »Kursus for

deled til gruppen af UKYL’er på AUH fx når der skal

UAO« (indikator 2) er AUH samlet set meget tæt

hentes input eller findes ressourcepersoner til at

på at nå niveauet »tilstrækkelig

indgå i løsningen af uddannelsesopgaver indenfor
og ud af huset. LVU noterer med stor tilfredshed,

•

LVU ser det fortsat som vigtigt at få tydelig-

at flere af vores UKYL’er inviteres til at bidrage

gjort UAO’ens rolle som funktionsleder på

med oplæg om UKYL funktionen og Netværket.

alle afdelinger og at samarbejdet om uddan-

LVU forventer, at effekten af netværket vil være,

nelsesopgaven formaliseres yderligere, på de

at UKYL’erne på AUH fremadrettet hurtigere lærer

afdelinger, hvor UAO endnu ikke er en del af

hinanden at kende, og at der opbygges netværk på

ledergruppe.

tværs af AUH som også fremadrettet vil inkludere
UKYL’er ansat i psykiatrien.

•

LVU vil i 2018/19 arbejde for, at vejlederfora
i højere grad udnyttes til at arbejde med

International inspiration - AMEE

konkrete tiltag, der kan udvikle kvaliteten af

Medicinsk pædagogisk inspiration udefra er vigtig
for udviklingen af nye tiltag, og derfor har LVU

afdelingens uddannelse
•

LVU vurderer, at der på AUH fremadrettet bli-

besluttet at finansiere 5 pladser til den årlige

ver brug for at styrke hovedvejlederrollen fordi

uddannelseskonference AMEE (Association of

det stigende antal samarbejdsrelationer for

Medical Education in Europe). I 2017 fandt kon-

uddannelseslægerne på tværs af afdelinger på

ferencen sted i august måned i Helsinki, hvor 2

AUH vil kræve, at hovedvejlederen i stigende

UAO’er Mads Ingemann (Akutafdelingen) og Jens

grad vil være det faste holdepunkter
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LVU bruger i stigende grad Styregruppen som bin-

Kristian Madsen (Nyresygdomme) og 3 UKYL’er
Trine Silkjær (Blodsygdomme), Anne Cathrine

•

LVU ser det forsat som en vigtig opgave at sik-

Haug (Operation/Intensiv) og Kasper Vad Jepsen

re relevant kompetenceudvikling af de erfarne

(Operation/Intensiv) deltog. Input fra konferencen

UKYL’ere som bl.a. er fremtidens UAO’er og ser

er præsenteret på LVR møder. LVU har et instituti-

frem til at arbejde videre sammen med Region

onsmedlemskab af AMEE som giver mulighed for

Nord om et eventuelt nyt regionalt tilbud om

deltagelse i webinars samt udvalgte sessioner på

efteruddannelse til de erfarne UKYL’er.

AMEE kongressen til reduceret pris.
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UKYL’er på AUH anvender også Forbedringsmodellen
– en uddannelsesfortælling fra Blodsygdomme fra de 2 UKYL’er Mette Kathrine Nygaard og Trine Silkjær

På Blodsygdomme er vi i løbet af 2017 kommet godt i

bestående af uddannelseslæger, UKYL Trine Silkjær

gang med at bruge Forbedringsmodellen. Forbedrings-

og den hæmatologiske kvalitetskoordinator Karina

modellen er kendt fra kvalitetsarbejdet, men blev på

Thorhauge. I denne proces hjalp Forbedringsmodel-

UKYL workshoppen ved Årsmødet i juni 2017, præ-

len os til at finde en form, tidspunkt og model, der

senteret til også at kunne bruges i arbejdet med uddan-

har gjort det muligt at få konferencen genindført.

nelsesmæssige tiltag. Vi har brugt modellen i to tiltag.
_____
•

Et indsatsområde, der var en udløber fra 3-timers
mødet 2016, var at der skulle indføres debriefing for
forvagterne efter vagt i afdelingen. Vi nedsatte en

*

_____

»Om det hjælper at få hjælp fra
en kvalitetskonsulent...«

arbejdsgruppe bestående af uddannelseslæger, UAO
Judit M. Jørgensen og UKYL Mette Kathrine Nyga-

»Det har været en stor hjælp at få gennemanalyseret

ard. Gruppen fik hjælp fra kvalitetskonsulent Julie

arbejdsgangen og få hjælp til de udfordringer, der

Mygdal Jørgensen (fra Kvalitet og HR Udvikling) til

kan være i at implementere nye arbejdsgange. For-

at kommen i gang med at bruge forbedringsmodellen.

bedringsmodellen har hjulpet os til en systematisk
afprøvning i små ”PDSA-cykler” inden, vi forhå-

• I et andet projekt på afdelingen har vi selv brugt
Forbedringsmodellen til at få genindført en mindre

har været rigtig godt at have Julie Mygdal Jørgen-

middagskonference på vores Modtageafsnit. En kon-

sen med i teamet, da hun har bidraget med struktur

ference vi tidligere har forsøgt at etablere, men ikke

og masser af erfaring i Forbedringsmodellen«

rigtig lykkedes med. Vi nedsatte en arbejdsgruppe
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bentlig snart finder frem til den endelig form. Det

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

Afdelingernes indsats i forhold til introduktion

afsnit kvaliteten af de formelle vejledersamtaler,

vurderes af uddannelseslægerne i Evaluer.dk. I

der har til formål er at udarbejde den individuelle

figur 15 og 16 sammenlignes data fra 2017 med

uddannelsesplan og aftale, hvordan aftalerne bru-

2016.

ges aktivt efterfølgende. Alle vejledersamtalerne
er vigtige på hver deres måde. En god introduktion

Figur 15; Kvalitet i introduktion - afstemt forventinger

til uddannelsesforløbet er med til at afstemme de
gensidige forventninger. En løbende opfølgning
og justering af planen er med til at sikre retningen
og målopfyldelsen, og en afsluttende status på
delelementet i et uddannelsesforløb understøtter
overgangen til det næste uddannelseselement.

Optimeret introduktion til afdeling,
afsnit og arbejdsopgaver
For at der kommer det optimale ud af et uddannelsesforløb, er det væsentlig, at uddannelseslægen
introduceres sufficient til afdelingen, de enkelte

Evaluer.dk spm 1;”Uddannelsesstedet og jeg har afstemt
forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen”
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”

afsnit og arbejdsopgaverne. Et væsentligt element
her i er introduktionssamtalen og langt de fleste

Figur 16; Kvalitet i introduktion til opgaver
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Lægelig Videreuddannelse (LVU) belyser i dette

afdelinger sørger for, at tidpunktet for samtalen
er planlagt eller har bedt den nye læge kontakte
hovedvejlederen for at få en aftale på forhånd.
LVU spørger løbende uddannelseslægerne i
forbindelse med den fælles centrale introduktion,
om de har et tidspunkt for introduktionssamtalen.
Det er heldigvis indtrykket, at andelen, der har
et planlagt tidspunkt for introduktionssamtalen,
er let stigende, men der er dog fortsat plads til
forbedring på dette punkt.

Evaluer.dk spm 2: ”Jeg blev introduceret til de opgaver jeg
skulle varetage”
Svar skala; 1 ”i meget ringe grad” – og 6 ”i meget høj grad”
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Data viser, at der generelt er en tilfredshed inden

vejledersamtaler er i orden. Ialt 35 af de adspurgte

for alle uddannelsestrin med forventningsafstem-

UAO’er angiver, at de stiller krav til kvaliteten af

ning og introduktion til arbejdsopgaver. På sta-

de individuelle uddannelsesplaner, 2 UAO’er stil-

tusmøderne, opleves det også, at der er kommet

ler ikke særlige krav fordi kvaliteten i forvejen er

en øget bevidsthed om det væsentlige i at få lavet

høj og 2 har det som et indsatsområde. Der er en

en forventningsafstemning allerede som del af

generel høj tilfredshed med kvaliteten (69 %), men

introduktionen bl.a. for at kunne sikre ”fast-track”

der en påfaldende stor variation mellem specia-

oplæring.

lerne med »høj/meget høj grad« af tilfredshed på
47 % blandt de kirurgiske afdelinger modsvarende

Kvalitet i de individuelle
uddannelsesplaner
Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes
som et samarbejde mellem uddannelseslægen

92 % blandt de tværgående afdelinger se tabel 15.
Tabel 15; De uddannelsesansvarlige overlægers tilfredshed med kvaliteten i de individuelle uddannelsesplaner

og hovedvejleder ved introduktionssamtalen og
skal justeres løbende. På data fra evaluer.dk (figur
17) ses, at der generel tilfredshed med forventningsafstemning til uddannelsesforløbet og
udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan.
Tidligere har dette været en udfordring for grup-

En måde at få mere kvalitet i uddannelsesplanerne

pen af læger i hoveduddannelse til Almen Medicin.

på, er at give feedback på uddannelsesplanerne

Data fra 2017 viser, at der nu er nu taget hånd om

til uddannelseslægerne og deres hovedvejledere.

denne gruppe i højere grad.

Kvalitetsdata 2017 viser, at det kun er 26 % af uddannelseslægerne og 17 % af hovedvejlederene,

Figur 17; Uddannelsesvejledning

der får feedback »i høj/meget høj grad«. Endvidere
ser det ud til, at de UAO’er, der er mest tilfredse
med kvaliteten af de individuelle uddannelsesplaner også er dem, der er mest tilbøjelige til at give
feedback!
Kurser – vejledersamtaler og individuelle uddannelsesplaner - transfer
Vi har i 2017 haft fokus på transfer fra kurser og
inddragelse af de obligatoriske kurser i de formelle
vejledersamtaler. Emnet har været diskuteret bl.a.
på workshop for UKYL gruppen på Årsmødet og på
LVR møderne. Transfer fra kurser er afhængig af
forberedelsen til kurset, deltageraktivitet under
kurset samt anvendelse af ny viden efterfølgende.

Den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO) har

De formelle vejledersamtaler er derfor et godt

overordnet ansvar for at kvaliteten af de formelle

forum for planlæggelse af forberedelsen og den
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efterfølgende anvendelse. Ifølge UAO’erne inddra-

samtalen og i uddannelsesforløbet. Da dette tal er

ger de obligatoriske kurser på afdelingerne kun 17

uændret for sidste år, betyder det dog, at vi ikke er

% af afdelingerne »i høj eller meget høj grad«, så

kommet i mål med vores indsats på området (tabel

det er bestemt et indsatsområde ( se tabel 16).

18).

Tabel 16; Inddrager de obligatoriske kurser
– justeringssamtalerne?

Tabel 18; 360°’s graders feedback og de formelle vejledersamtaler

360°’s feedback indsatsområder/handleplaner og

vejledersamtaler

* Arbejdsmedicinsk klinik anvender ikke 360°’s feedback
Aktivitetsdata

I 2017 aktivitetsdata har vi spurgt de uddannelsesansvarlige overlæger, hvorvidt indsats-

Prioritering af vejledersamtaler

områder, som er en obligatorisk del af set-up for

Prioritering af vejledersamtalerne er en indikator

360˚’s feedback på AUH, inddrages i de formelle

for, om samtalerne tillægges værdi. Hovedparten

vejledersamtaler. Data viser, at dette fortsat er et

af de uddannelsesansvarlige overlæger ca. 60 %

fokusområde (tabel 17). Der er dog en graderet

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

anvendelse fra »slet ikke/ringe grad « anvendelse

prioriteres i arbejdstilrettelæggelsen, mens ca.

ved introduktionssamtalen og til en stigende grad

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

af inddragelse ved slutsamtalen.

tarer angiver, at samtalerne prioriteres højt, og at
der er en forventning om, at uddannelseslægen

Tabel 17; 360°’s feedback indsatsområder og vejledersamtaler

og hovedvejlederen tager et fælles ansvar for,
at samtalerne gennemføres. Der er ingen kommentarer, der indikerer, at afdelingerne ikke giver
mulighed for at få afviklet samtalerne. Nogle
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Aktivitetsdata

afdelinger mener dog, at det ikke hos dem er nødvendigt, at samtalerne formelt skemalægges, men
* Akutafdelingen ikke med i intro/justeringssamtaler og
Arbejdsmedicinsk Klinik er ikke medtaget
Aktivitetsdata

kan afholdes ad hoc. Sammenlignes med data fra
Evaluer.dk er der dog ikke altid overensstemmelse
mellem uddannelseslægerne og UAO’erne om,

Ved slutsamtalen er det uændret fra 2016 kun

hvorvidt vejledersamtaler prioriteres i arbejdstil-

41 %, der svarer »i høj/meget høj grad« og med

rettelæggelsen.

lavest anvendelsesgrad i de tværgående specialer.
Emnet er diskuteret ved de fleste statusbesøg og

RMUK og vejledersamtaler

mange afdelinger har fået øjnene op for værdien

Som hjælperedskab til udarbejdelse af de indivi-

af at inddrage indsatsområderne fra 360°’s feed-

duelle uddannelsesplaner og den efterfølgende

back fra tidligere afdelinger ved introduktions-

obligatoriske godkendelsesprocedure ved den
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uddannelsesansvarlige overlæge anvendes på

ge teams/funktioner af betydning for introduktion

AUH en elektronisk version RMUK (Region Midtjyl-

til et speciale og fastholdelse i dette.

lands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering).
Systemet er nu velimplementeret på AUH i det 36

Sammensætningen af hoveduddannelsesfor-

ud af 42 afdelinger anvender systemet og 92 %

løb med ophold i forskellige sektorer, afdelinger

af UAO’erne angiver at de anvender RMUK ”i høj/

og hospitaler gør det essentielt , at der er klare

meget høj grad”. RMUK er kun anvendelig i Region

aftaler mellem team/afdeling/ hospital, der kan

Midtjylland og bruges desværre ikke af alle. I 2017

medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelsen.

er RMUK revideret så brugerfladen er forbedret,

Hjertesygdomme har sammen med det speciale-

nomenklaturen tilrettet uddannelse, der sendes

specifikke uddannelsesudvalg lavet en aftale om

remindere, hvis planen ikke er godkendt og 30

systematisk overdragelse af uddannelseslæger

dage før slutdato. Endelig er det nu muligt for

til næste afdeling. Der er udarbejdet en skabelon,

UAO’erne at give direkte feedback via et tekst-

der skal anvendes ved overdragelsen, og som skal

felt. De uddannelsesansvarlige på AUH har i høj

tages med i næste introduktionssamtale.

grad bidraget med input til denne opgave og hvor

gennemføres. AUH har i 2017 indgået en regional

Professionel håndtering
af uhensigtsmæssige
uddannelsesforløb

aftale med Sundhedsuddannelser om at være tov-

Et uddannelsesforløb defineres som uhensigts-

holder på videreudvikling af RMUK sammen med

mæssigt, hvis lægen indenfor det planlagte forløb

de øvrige hospitaler i RM. Der er oprettet en RMUK

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

ERFA gruppe i regionen med Lægelig Videreud-

angivet i uddannelsesprogrammet. Ændringer

dannelse (LVU) som tovholder.

pga. orlov, barsel og sygdom er ikke indbefattet.

Rasmus Bech Hvid, specialkonsulent i Løn og Personale, AUH sikrer, at nye ændringer afprøves og

Der er på landsplan ca. 6-7 % uhensigtsmæssige

Klare overleveringsaftaler mellem
afsnit, afdelinger og hospitaler

uddannelsesforløb inden for lægelig videreuddan-

LVU har i 2017 haft som fokus, at specialerne skal

og konstruktivt samarbejde med Sygefravær og

blive bedre til at aftale overleveringer på tværs af

Fastholdelsesteamet (socialrådgivere fra Løn og

uddannelsesforløbene. På Årsmødet 2017 havde

Personale) om de forløb, der skyldes sygdom. Det

vi en workshop for de uddannelsesansvarlige om

glædeligt, at det også i 2017 er lykkedes via virk-

emnet, men aktivitetsdata viser uændret, at det

somhedspraktik, inddragelse af almen praksis mm

kun er 40 % af afdelinger, der sikrer en overleve-

at få uddannelseslæger godt tilbage på arbejds-

ring. Når alle KBU forløb kombineres med almen

markedet. På AUH har Lægelige Videreuddannelse

medicin er det væsentligt, at der arbejdes for en

(LVU) kendskab til i alt 24 forløb, hvilket svarer til

systematisk overlevering til almen praksis, således

at 4 % af alle uddannelsesforløb på AUH i 2017 var

at der bliver taget hånd om de yngste og skabt

uhensigtsmæssige. LVU har været direkte invol-

grundlag for et godt fundament i lægelivet. For ud-

veret dog i varierende grad i 15 forløb heraf 5 med

dannelseslæger i I-stillingforløb kan faste aftaler

KBU-læger, 3 med introduktionslæger og 7 med

om, hvad der skal opnås af kompetencer i forskelli-

hoveduddannelseslæger.
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nelse. På AUH har der også i 2017 været et tæt

LVU vurderer, at antallet af uhensigtsmæssige
uddannelsesforløb er stabilt, men at de enkelte
sager er mere komplekse og ofte kræver en langvarig indsats.

Konklusion & perspektivering
I forholdt til status for »vejledersamtaler« er AUH
samlet set »særdeles god« (indikator 3 og 4). Der
er som data viser fortsat en række indsatsområde formelle vejledersamtaler.
•

LVU vil sammen med de uddannelsesansvarlige
arbejder med at øge kvalitet og anvendelighed
af de individuelle uddannelsesplaner herunder inddragelsen af indsatsområder fra 360°
feedback og deltagelse i kurser. En del heraf
er, at UAO giver feedback på de individuelle uddannelsesplaner til både uddannelseslæger og
hovedvejledere

•

LVU vil arbejde for en øget brug af en systematisk overdragelse mellem de enkelte del-elementer i uddannelsesforløbene.

•

LVU vil skærpe opmærksomhed på, at den
karrierevejledning, der gives skal være grundig
og ærlig for at vejlede uddannelseslægen så
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der med henblik på at øge kvalitet i og udbytte af

tidligt som muligt til at det rigtige speciale og
at sikre, at specialet uddanner læger, der trives
og udvikles indenfor specialet.
,• LVU vil fortsat bidrage til, at RMUK-systemet
videreudvikles bl.a. ved en tilpasning af samtaleskabeloner der passer til det enkelte uddannelsestrin og kan bruges til overdragelse.
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Yngre læger på banen
af Anders Wyke, Konsulent - Kvalitet og HR Udvikling AUH (andwyk@rm.dk)

Hverdags-innovation

der sparring til afdelingsledelsen i forhold til det at

Formålet med ”Yngre læger på banen” er at ud-

lede innovation og talentudvikling.

nytte yngre lægers ressourcer samt drage nytte
af, at yngre læger bevæger sig rundt i systemet til

Sparringen med den yngre læge består af afprøv-

at tænke og skabe innovative løsninger i klinikken.

ning af forskellige metoder til at fremme organi-

Yngre læger er frontlinjemedarbejdere, som har

satorisk innovation med særlig fokus på forståelse

»fingrene i bolledejen«, og det er ofte der, de gode

for kontekstens betydning for gennemførelsen

ideer opstår.

af ideerne. Den yngre læge arbejder med ideerne
mellem sparringsmøderne, og med idéer af højst

Fra papir til praksis

forskellig omfang og karakter.

Ideer uden opbakning kan have en tendens til at
ende i skrivebordsskuffen, og dermed kommer de

I slutningen af forløbet får afdelingsledelsen spar-

ikke patienterne til gavn. I ”Yngre læger på banen”

ring på, hvordan erfaringer og læring fra forløbet

arbejdes, der ud fra princippet om, at læring i

kan forankres i afdelingen, så afdelingens yngre

praksis er i forgrunden, mens teori er i baggrun-

læger også i fremtiden kan komme mere på banen,

den. Ideerne skal ud i virkeligheden, testes og

blive involveret i organisatoriske forandringer og

tilpasses konteksten - det er der læring og værdi

få uddelegeret mere ansvar.

skabes.
Velvidende, at udvikling ikke sker isoleret, omfatter arbejdet også de yngre lægers ledere i de
deltagende afdelinger. Her er målet at øge fokus
på den ledelsesmæssige opgave, der er forbundet
med at opdyrke og understøtte talenter inden for
ledelse og organisering.
Målet med ”Yngre læger på banen” er at styrke en
læringskultur på hospitalet, hvor der er langt mere
plads til hverdagsinnovationer på tværs af fag,
struktur og hierarki, og hvor det at arbejde med og
tænke ledelse og organisering i højere grad end nu
ses som en naturlig del af hverdagen i klinikken.

Hvordan foregår det i praksis?
Afdelingen forpligter sig til at finde én eller flere
yngre læger, der ud fra egne ideer og ønsker om
konkrete forbedringer, indgår i et 2-3 måneders
sparringsforløb med en kaospilot, der også tilby-
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For at vide mere: Kontakt Kvalitet og HR Udvikling
Anders Wyke, Lisbeth Schultz, Mette Krog Møller
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Sundhedsstyrelsens uddannelsespris
– Bedste uddannelsesafdeling 2018

En

af Marie Juul Ørnstrup,UKYL MEA (maoern@rm.dk)

er der indlagt supervisionstider i ambulatorieprogrammet hos speciallægen, således denne kan
give feedback til en yngre læge efter deltagelse i
dennes konsultation som »fluen på væggen«.

MEA udgør en stor afdeling med 2 sengeafsnit, et
stort endokrinologisk ambulatorium, et medicinsk
ambulatorie, foruden flere forskningslaboratorier.

MEA afholder også ”tværfaglig simulationstræning i akutte situationer” på sengeafsnittene, to
gange årligt a’ 2 dage. Det har krævet et større
benarbejde at få løbet i gang, men derefter har
vi høstet masser af erfaringer med, hvad der
fungerer i samarbejdet, hvad der kan forbedres,
og derudover naturligvis algoritme træning. Alt
sammen noget, der holder os skarpe og giver en
større tryghed i hverdagen, når de akutte situationer presser sig på.

MEA rummer mange forskellige uddannelseslæger; helt grønne KBU læger, introduktionslæger,
samt hoveduddannelseslæger (HU) i både onkologi, almen praksis, og naturligvis endokrinologi.
MEA fik tildelt uddannelsesprisen med begrundelsen, at der eksisterer en god uddannelseskultur,
hvor supervision og feedback bliver prioriteret.
Ved inspektorbesøget konkluderede inspektorerne, at afdelingen på alle niveauer har en stærk
tradition for uddannelse og et trygt læringsmiljø,
som aktivt fokuserer på læring inden for alle de 7
lægeroller.
Et af de uddannelsesmæssige tiltag som vi fra
MEA mener vejer tungt, når vi modtager anerkendelsen fra Sundhedsstyrelsen, er prioritering af
daglige tværfaglige konferencer i ambulatoriet
-både inden formiddagsprogrammet og inden
eftermiddagsprogrammet. De komplekse patienter, man som YL eller sygeplejeske skal se, kan
drøftes med speciallægerne. Man får således både
afklaret egne spørgsmål, men får derudover alle
de øvrige diskussioner omkring andre patienter
med. Det fremmer læringen gevaldigt! Dernæst

Team - THG

Struktureret kompetencevurdering er et relativt
nyt tiltag for HU læger i endokrinologi. To timer 3
gange årligt gøres der vurdering af en specialespecifik kompetence som fx hypofysesygdomme,
med hjælp fra en subspecialiseret ekspert indenfor emnet. Således når man i løbet af sin 3 årige
ansættelse på MEA i HU igennem alle de relevante
emner. Noget lignende tilbydes de øvrige uddannelses-læger 4 gange årligt, hvor det blot er intern
medicinske kompetencer der evalueres.
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at
udvikle uddannelsesmiljøet på MEA ,der samles på
Skejby om få uger.

Årsrapport 2017 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA (Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme) modtog
i marts 2018 sundhedsstyrelses uddannelsespris
for bedste uddannelsesafdeling anno 2018.

På vegne af Uddannelsesteamet på MEA,
Marie Juul Ørnstrup

Team - NBG
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Projekt; Personlig lederudvikling for uddannelsesansvarlige
overlæger - 360°´s feedback med ledelsesmæssig involvering
Projektansvarlige; Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus Universitetshospital &
Bente Malling, ledende lektor, overlæge, CESU, Health Aarhus Universitet

Formål; at belyse effekten af at gennemføre 360°’s

•

at den skriftlige handleplan fastholdt fokus

feedback med ledelsesmæssig involvering vurde-

•

at 78 % af LO angav, at sparringen med den

ret ud fra UAO’ens personlige udbytte & konkrete
uddannelsestiltag samt at vurdere betydningen af,

eksterne konsulent var givende
•

at 360°’s feedbackrapporten indgår i en obligatorisk samtale mellem ledende overlæge (LO) og
UAO - en såkaldt FLUS = FunktionsLederUdvik-

at 87 % af UAO’erne og 79 % af LO’erne angav,
at de havde haft et overordnet positivt udbytte

•

at 90 % af UAO’erne og 75 % af LO’erne vil
anbefale konceptet til deres kolleger

lingsSamtale.

Konklusion
Design; UAO’en gennemfører en 360°’s feedback

Set-up blev vurderet som gennemførlig, accepta-

proces inkl. feedbacksamtale med ekstern kon-

bel, tidseffektivt og sammenhængende. En 360°’s

sulent. Involvering af LO sker ved ca. 30 minut-

proces inkl. obligatorisk samtale mellem UAO og

ters telefonisk strategisk sparring på UAOéns

LO kan facilitere en diskussion af fælles uddannel-

feedbackrapport og ved samtalen med UAOén.

sesmæssige forpligtigelser og ambitioner, plan-

Sparringen, gives per telefon af en uvildig ekstern

lægning af og aftale om fremtidigt samarbejde og

konsulent med ekspertise indenfor ledelse. Målet

enighed om, hvordan LO ledelsesmæssigt støtter

med samtalen er at skabe indsigt i rapportens

UAO. I gennem projektet udvikler LO ledelsesmæs-

indhold og give en retorisk rådgivning om, hvor-

sige kompetencer samtidig med, at der opnås

dan den efterfølgende samtale gøres konstruktiv

større indsigt i uddannelsesopgaven og ansvaret.

og målrettet. Efter FLUS udarbejdes en skriftlig

Denne indsigt kan både være en løftestang for

handleplan. Der er gennemført semistrukturerede

UAOéns impact som uddannelsesleder og for kva-

interview efter 3 mdr og 12-18 mdr med UAO og

litetsudviklingen af uddannelsen.

LO. Desuden er handleplaner analyseret.
Videre brug af 360°’s feedback til lederudvikling
360°’s feedbackprocessen – set-up

af UAO’er på AUH

Resultater; I projektet deltog 26 LO og 33 UAO’er.

Efter aftale med de lægefaglige direktører anven-

Kvalitativ analyse af interview efter 3 måneders

des 360°’s feedback til lederudvikling af UAOérne

viste

på AUH fremadrettet i det udviklede set-up dvs.

•

at en samtale med afsæt i en 360°’s feedback-

med en faciliteret refleksion kombineret med en

rapport gav et godt udgangspunkt for at få dis-

ledelsesmæssig og organisatorisk forankring som

kuteret ledelsen af uddannelsesopgaven dvs.

det anbefales i anerkendt international litteratur

samarbejde, behov for opbakning & støtte til

på området. 360°’s feedbackprocessen til UAOér-

udvikling, prioriteringer, ambitioner og aftaler

ne vil blive tilbudt afdelingerne ca. hvert 3. år.

om konkrete tiltag
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Konklusion på arbejdet med
5-punktsplanen
Lægelig Videreuddannelse (LVU) har i 2017
arbejdet efter 5-punktsplanen, hvor der under

Figur 18; Evaluer.dk - brugertilfredsheden med den
lægelige videreuddannelse på AUH 2016-2017

overskriften »Uddannelse og læring flytte ind…«
især har været arbejdet meget med »Den kliniske
oplæring«, »Lærings- og uddannelsesmiljø« samt
»Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning«.

tet en stor og bred uddannelsesopgave med i alt
540 årsværk og der udføres dagligt et seriøst og
professionelt arbejde med den lægelige videreuddannelse på hospitalet. Kvalitetsdata viser, at AUH

Det konkluderes, at AUH i 2017 er lykkes med at

i 2017 er lykkes med at fastholde det høje niveau

styrke og udvikle den interne uddannelsesorgani-

for den lægelige videreuddannelse på en lang

sation således, at vi aktuelt har et hold af meget

række områder. Sammenligner vi vores egne må-

kompetente og dygtige uddannelsesansvarlige

linger af kvaliteten med inspektorernes eksterne

overlæger, nytænkende uddannelseskoordineren-

vurderinger, er der en god overensstemmelse.

de yngre læger, og et engageret korps af hoved-

I Evaluer.dk giver uddannelseslægerne deres

vejleder og kliniske vejledere på langt de fleste

vurdering og feedback til afdelingerne og der ses

afdelinger. Udover indsatsen på området »faculty

på AUH niveau i 2017 et fald på 0,1 sammenlignet

development« er samarbejdet med afdelingsle-

med 2016 på områderne uddannelsesvejledning,

delserne om løsningen af uddannelsesopgaven

arbejdstilrettelæggelse, konferencer/undervis-

styrket og udbygget i 2017. Kvalitetsdata peger

ning samt uddannelsesindsats/udbytte (se figur

dog på, at der på en række primært kirurgiske

18). En nærmere analyse af evaluer.dk data viser,

afdelinger er brug for at arbejde på, at den uddan-

at der i 2017 har været en positiv udvikling i kvali-

nelsesansvarlige overlæge som funktionsleder

teten af den lægelige videreuddannelse indenfor

bliver knyttet tættere til afdelingens ledergruppe.
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Aarhus Universitetshospital (AUH) har i 2017 løf-

de medicinske og tværgående specialer bl.a. i forhold til udnyttelse af læringsmuligheder, sikring

I 2017 har arbejdet med at gøre klar til indflyt-

af progression i kompetenceudviklingen, supervi-

ningen af uddannelsen i de nye rammer i Skejby

sion, brug af kompetencevurdering og feedback.

været omdrejningspunktet for arbejdet i Lægelig

Desværre er det samtidig tydeligt, at der er brug

Videreuddannelse (LVU), i de lægelige videreud-

for en hurtig, målrettet og fælles indsats for at

dannelsesråd og på Årsmødet. Udsættelsen af

forbedre kvaliteten af uddannelsen inden for en

flytteprocessen har betydet, at de uddannelses-

lang række af de kirurgske specialer med det mål,

ansvarlige først nu kan komme i gang med at

at AUH også fremadrettet skal levere en høj kvali-

planlægge de nye uddannelsesforløb og revidere

tet i uddannelsen på det kirurgiske område.

de mange uddannelsesprogrammer. Det er LVU’s
vurdering, at det bestemt er langt de fleste, der
ser frem til at kunne udnytte alle de nye uddannel-
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Det strategiske fokus
Lægelig Videreuddannelse på AUH
2011

• systematisk uddannelsesvejledning/samtaler
• implementering af 360 feedback

2012

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

2013

• systematisk kompetencevurdering
• den kliniske vejledning – vejlederkurser for speciallæger

2014

• brugen af feedback
• afdelingens uddannelsesteam og vejlederfora

2015

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

2016

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

2017

• Uddannelsen under fælles tag – flytteprocessen – simulation – tryghed
• Det kliniske skøn – den moderne mesterlære – ledelsestræning i praksis
• Uddannelse på tværs – organisation – samarbejde - transition
• Den patientansvarlige læge - brugerinddragelse – EPJ

2018 til • Passende udfordringer 24/7 - sikre progression og udvikling i arbejdsopgaver
• Klare aftaler og principper for supervision og klinisk vejledning - på tværs af AUH
2020

• Kompetencevurdering og feedback - en del af den kliniske hverdag
• Samarbejde uddannelsesansvarlig og afdelingsledelsen - fælles mål og handlinger
• Uddannelseskoordinerende yngre læger - udvikle ledelsespotentialer

sesmuligheder et samlet universitetshospital kan

omstruktureringer mm. På de statusmøder, der

byde på. Baseret på det arbejde, der er foregået i

er afviklet i 2018 er det også tydeligt, at et AUH

løbet af 2017 med planlægning af uddannelsesop-

under pres selvfølgelig også betyder, at der er pres

gaven fremadrettet konkluderer LVU, at der i langt

på de vilkår og rammer vi kan byde uddannelsen

højere grad er brug for, at de uddannelsesansvar-

og dermed de uddannelsesansvarlige og vejledere

lige på tværs af professioner og gerne sammen,

på tværs af professioner. At AUH har kunnet holde

involveres aktivt i de processer, der på afdelings-

det høje uddannelsesniveau i en tid, hvor hospi-

niveau handler om flytteprocessen (før – under og

talet er presset på indre og ydre linjer fortjener

efter) og den fremadrettede arbejdsplanlægning

derfor den allerstørste ros og respekt.

fx i forhold til ambulatorier og dagkirurgi. Herudover er der brug for et tæt uddannelsessamar-

LVU vurderer, at det målrettede strategiske

bejde omkring de patientforløb, der er på tværs

arbejde indenfor den lægelig videreuddannelse

af hospitalet med en særlig opmærksomhed på,

igennem en årrække gør, at vi nu professionelt og

hvordan det store læringspotentiale, der er i alle

som hospital kan arbejde videre med at flytte den

de akutte patientforløb udnyttes optimalt.

høje kvalitet i uddannelsen med ind i Skejby. LVU
ser derfor frem til i samarbejde med alle interes-

De resultater, der præsenteres i denne Årsrap-

senter på uddannelsesområdet at medvirke til at

port afspejler den store indsats afdelingerne

opbygge en fælles uddannelses- og læringskultur

gør i forhold til at blive ved med at ville fastholde

i de nye rammer under mottoet »Uddannelse uden

kvaliteten i uddannelsen trods spareplaner,

grænser…«
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Perspektivering
Med afsæt i den aktuelle status for den lægelige

oplæring«, »lærings- og uddannelsesmiljø« og ”ar-

videre uddannelse på Aarhus Universitetshospital

bejds- og uddannelsesplanlægning” der vil være

(AUH) har de uddannelseskoordinerende over-

de primære indsatsområder frem mod 2020. Dette

læger sammen med de lægefaglige direktører og

betyder ikke, at der ikke skal arbejdes med de 2

kvalitetschefen besluttet, at fortsætte arbejdet ud

øvrige områder.

fra en 5-punktsplan med de samme overordnede
temaer som i 2017. Det er fortsat »den kliniske

5-punktsplan for arbejdet i Lægelig Videreuddannelse på AUH 2018-2020
Årsrapport 2017 - Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital
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Den kliniske oplæring
– dygtige læger og god
patient behandling

beslutninger i dialog med patient og pårørende.
Herudover skal der være fokus på, hvordan vi
træner uddannelseslægerne i at indgå i planlægning og koordinationen af det daglige arbejde dvs.

Medicinsk
ekspert

Mesterlære – refleksion over
praksis - det kliniske skøn

får øvelse i organisatorisk tænkning. LVU vil følge

Hospitalet har ansvaret for at skabe

hvor uddannelseslæger har opgaver som leder af

rammerne for læring, og uddannel-

stuegang, patientansvarlig læge mm.

op på og sprede erfaringerne fra de afdelinger,

seslægen har ansvaret for at tage
er givet. Lægelig Videreuddannelse (LVU) vil

Kompetencevurdering – struktureret
observation i klinisk praksis

fortsat arbejde med at udbrede viden om vigtig-

Brug af struktureret kompetencevurdering som

heden af, at vi på tværs af professioner trænes

en del af klinisk praksis er fortsat en stor udfor-

i evnen til at fortage de gode kliniske skøn. LVU

dring på mange afdelinger på trods af en massiv

vil arbejde for, at vi som sundhedsprofessionelle

indsats for at øge viden, dele praktiske erfaringer,

i langt højere grad får mulighed for at reflektere

afprøvning af uddannelseslægernes egne ideer fra

over vores daglige praksis dvs. over vores kliniske

3-timers møder mm. LVU vil i 2018 arbejde med,

skøn, og dermed evnen til at træffe beslutninger

at de uddannelsesansvarlige kommer i gang med

om handlinger sammen med patient/pårørende.

at bruge Forbedringsmodellen som et redskab til

Den moderne mesterlære er baseret på læring

systematisk at afprøve tiltag, der kan fremme bru-

i og refleksion over praksis dvs.er baseret på, at

gen af kompetencevurdering. Som en del af kursus

vi er sammen med og i dialog med andre, mens

for uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) laves

vi arbejder. LVU vil arbejde for, at det i vores nye

en et års plan for optimering af brugen af syste-

arbejdsgange bliver legitimt, at vi prioriterer den

matisk kompetencevurdering i egen afdeling. LVU

fælles refleksion, som en naturlig del af det daglige

vil i 2018 etablere ERFA grupper for de UAO’er, der

arbejde, og at den del i højere grad efterspørges

har deltaget i kurset de seneste 2 år med det mål

ledelsesmæssigt. LVU vil endvidere sammen med

at ”genoplive” planerne og få spredt erfaringer

de uddannelsesansvarlige sætte fokus på, hvor-

med, hvad der virker/ikke virker. LVU vil sammen

dan vi kan sikre, at dokumentation på enestuer,

med afdelingerne diskuterer, hvordan afdelingsle-

patientansvarlig læge, isolerede vagtberedskaber

delser og arbejdsplanlæggere i en presset hver-

ikke bliver en barrier for den refleksive praksis.

dag kan bakke op omkring de aftaler, der indgås

»ansvaret for egen læring«, på sig når rammen

om bruge af kompetencevurdering i den kliniske.

Ledelsestræning i klinisk praksis –
ansvar og beslutningstagning

Kompetencevurderingsredskaberne i KBU uddan-

Læger skal kunne lede patientforløb ikke kun

vil sammen med Uddannelsesregion Nord arbejde

indenfor eget speciale, men også når forløb går på

for, at vi også får sat strøm til MiniCex og OSATS!

tværs af specialer, matrikler og sektorer. LVU vil
sammen med afdelingerne diskuterer, hvordan uddannelseslægerne i højere grad kan udfordres på
deres evne til at tage ansvar og træffe de kliniske
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nelsen er nu tilgængelige via smartphone og LVU

Lærings- og
uddannelsesmiljø
– åbenhed og
tryghed

Konferencer og overleveringer – EPJ, Klinisk
Logistik, tavlemøder og IT – dele viden
De nye rammer i Skejby indebærer bl.a. brug af
Klinisk Logistik og en langt større tilgængelighed
af IT. LVU vil i 2018 følge op på om uddannelseslægernes ideer til at øge læringsværdien af
konferencer bringes i spil. LVU vil samle specialer,

Kommunikator

der har eller får fælles konferencer for at drøfte

Klare aftaler og principper
for supervision og klinisk
vejledning på tværs AUH

Status for AUH er, at uddannelses- og lærings-

kan øges indenfor de forskellige lægeroller. LVU

miljøet overordnet er godt og stabilt. LVU vil i

vil også i 2018 opfordre afdelingerne til at finde

flytteprocessen sammen med de uddannelsesan-

inspiration ved at besøge hinandens konferencer

svarlige have en særlig opmærksomhed på, at vi

og se på dem i et uddannelsesperspektiv.

fastholder et respektfuldt og trygt arbejdsmiljø
som er grundlaget for effektiv læring. Flere ud-

Patientinvolvering og den patientansvarlige
læge – en del af fremtidens uddannelse

dannelseslæger kommer til at have funktioner på

Hospitalets ledetråd ”patientens behov kommer

Operation/Intensiv og nogle vil indgå i forskellige

først” kombineret med de klare forventninger pa-

vagtfællesskaber. Overordnet set vil uddannel-

tienter og pårørende har til, at de involveres aktivt

seslæger på AUH komme til at arbejde sammen

i beslutninger om deres behandling, understreger

flere end de gør i dag og derfor vil LVU vil arbejde

vigtigheden af, at vi som uddannelsesansvarlige

for, at der på tværs af AUH defineres klare afta-

tager ansvar for at træne fremtidens læger til

ler og fælles principper for supervision og klinisk

at kunne leve op til disse forventninger. LVU ser

vejledning. På Årsmødet 2018 indledes arbejdet

frem til i samarbejde med andre professioner

med, at konkretisere disse principper som fx kan

at deltage i udviklingen af uddannelse på dette

være en aftale, om hvordan speciallæge og uddan-

område. En tilgang kan være at øger læringen

nelseslæge vurderer de akutte patienter sammen i

direkte af patienten f.eks. ved at se sig selv fra

Akutafdelingen.

tværs af hospitalet fx i Akutafdelingen, Dagkirurgi,

patientens side via video. LVU vil i 2018 sammen
uddannelsesmæssige implikationer af indførelsen

Passende udfordringer 24/7 – sikre
progression og udvikling i arbejdsopgaverne

af den patientansvarlige læge, hvor der på nogle

Akutkonceptet fastlægger principper for håndte-

afdelinger er brug for at se nærmere på, hvordan

ringen af den akutte patient på hele hospitalet og

uddannelseslæger kan trænes i at tage ansvar for

dermed alle afdelinger. Det er en stor og kompleks

patientbehandling.

opgave at sikre, at der er de rette kompetencer til-

med de uddannelsesansvarlige følge op på, de
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specifik, hvordan konferencernes læringsværdi

stede i hele huset 24/7 bl.a. skal der tages hensyn
til de geografiske afstande. LVU vil sammen med
de uddannelsesansvarlige, afdelingsledelserne og
hospitalsledelsen deltager i den løbende evaluere med fokus på, hvordan sammensætningen af
de forskellige vagthold påvirker uddannelsen og
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uddannelseslæger har de rette kompetencer til at

Brug af transfer – øge koblingen
mellem læring på kurser og praksis

løse opgaverne, men også at opgaverne under-

Arbejdet med at øge transfer fra fx kurser er et

støtter progression i kompetenceudviklingen. Bl.a.

indsatsområde i 2018/19 og hvor der er brug for,

kan en høj vagthyppighed, hvor der løses primært

at uddannelsesteamet i den enkelte afdeling sam-

akutte opgaver være en barriere for at opnå de

men med gruppen af hovedvejledere og uddannel-

specialespecifikke elektive kompetencer. LVU vil

seslægerne igangsætter konkrete tiltag bl.a. inspi-

i 2018 sammen med ledelserne sætte fokus på 4

reret af de gode ideer til at øge transfer som UKYL

områder som de uddannelsesansvarlige overlæ-

gruppen er kommet med. LVU vil sætte fokus på,

ger fra de ni intern medicinske specialer mener

hvordan ledelsesopgaven på SOL 3 kurset bringes

er vigtige for at sikre passende udfordringer 1)

i spil i afdelingen og dermed understøtter uddan-

relationers betydning for læring; brug for trygge

nelseslægernes udvikling i rollen som leder/admi-

rammer omkring supervision og klare reference

nistrator og organisator. LVU vil desuden arbejde

rammer 2) supervision/kompetencevurdering og

med, at der i højere grad på hospitalet udvikles en

feedback; hvem og hvordan 3) patient-flow og

kultur, hvor det er en rutine, at viden fra kurser og

arbejdsgange; fordeling mellem Akutafdelingen og

kongresser deles også til gavn for patienterne!

dermed kompetenceudviklingen. Det er vigtigt, at

sengeafdelinger 4) vagtstrukturen – kontinuitet,
hyppighed og kompetencer.

Transition fra studie til arbejdsliv
– kom sikkert og godt i gang

Kollegial kommunikation fælles feedbackkultur

Det er i regi af Human First – samarbejdet mel-

Det øgede samarbejde på tværs af afdelinger og

University College – besluttet at arbejde med,

de mange læger, der får funktion i Akutafdelingen

hvordan overgangen fra uddannelse til praksis

med vekslende interval, øger behovet for en større

kan lettes bla. ved at øge sammenhængen mellem

grad af ensartethed i den inter-kollegiale kom-

de teoretiske og praktiske uddannelsesforløb.

munikation og for, at alle har en fælles opfattelse

Lægelig Videreuddannelse (LVU) ser frem til at

af hvordan, der gives og især modtages feedback.

bidrage ind i dette arbejde og støtter op omkring,

LVU vil sammen med andre uddannelsesansvar-

at klinikopholdene får et større fokus på den kli-

lige på tværs af professioner arbejde for, at de

niske oplæring og gerne i kombination med færre

positive erfaringerne som det tværfaglige uddan-

og længere klinikophold. LVU vil fortsat arbejde

nelsesteam i Akutafdelingen har med at udvikle

for, at vi som hospital gør en særlig indsats for, at

og opbygge en fælles lærings- og feedbackkultur

de alleryngste læger oplever et trygt læringsmiljø

udbredes. LVU vil medvirke til, at de kompetencer

i afdelingerne. Med udgangen af 2018 forventer

som simulatorinstruktørerne har i forhold til brug

LVU¨, at der er implementeret en systematik for,

af debriefing teknikker i højere grad udnyttes af

hvordan vi overdrager status for KBU lægernes

uddannelsesteamet i afdelingen til fx undervis-

uddannelse til deres 2. forløb i almen praksis.

ning og øget brug af feedback i dagligdagen.
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lem Århus Universitet, Region Midtjylland og Via

Psykisk arbejdsmiljø – psykologisk
sikkerhed og fokus på trivsel
gennem hele lægelivet

i højere grad sker efter ”fast-track” eller ”planned
track” principper som vi ved understøtte progression i læringen.

Der har de seneste år været øget fokus på robustUddannelsesteamet er på langt de fleste afdelin-

flyttes opmærksomheden i endnu højere til, at der

ger involveret i arbejdsplanlægningen og/eller har

er brug for at opbygge robuste organisationer og

et godt samarbejde med skemalæggeren. LVU vil i

læringsmiljøer. På AUH er der fokus på det psyki-

2018/19 i samarbejde med de uddannelsesansvar-

ske arbejdsmiljø og LVU indgår i en arbejdsgruppe,

lige se på, hvordan uddannelsesplanlægningen

der ser på muligheden for at tilbyde stressfore-

kan tilpasses de nye rammer. På Årsmødet 2018

byggelse til ansatte i deres første ansættelsesår

introduceres redskaber til arbejdsgangsanalyse

efter studiet. LVU vil i 2018 og i samarbejde med

og det afprøves, hvordan redskaberne kan bruges

de afdelinger, der har KBU-læger medvirke til at

til at skabe overblik over, hvem der skal lære hvad,

der som et nyt tiltag i 2018 tilbydes et Mindfulness

hvornår og af hvem samt til at få øje på lærings-

baseret stress reduktion (MBSR) forløb til de yng-

mulighederne i og udenfor egen afdeling. LVU vil

ste uddannelseslæger. Det eksisterende regionale

styrke uddannelsesteamets indsigt i afdelingens

tilbud om coaching forløb for KBU og introdukti-

arbejdsgange. LVU forventer, at uddannelses-

onslæger bakker LVU forsat op omkring.

teamets øgede viden vil medvirke til, at konstruktive ideer til optimering af både uddannelsesforløb

Arbejdstilrettelæggelse
& uddannelsesplanlægning
– effektiv læring

og patientbehandling i højere grad vil blive bragt
ind i ledergruppen og i arbejdsplanlægningsprocessen. LVU har forsat som mål, at uddannelsesteamet i høj grad skal være involveret i arbejdsplanlægningen gennem et tæt samarbejde med

Samarbejder

Uddannelsesperspektivet
– tydeligt aftryk i
arbejdsplanlægning
og arbejdsgange

arbejdsplanlæggere og afdelingsledelsen, men
ikke at teamet skal være skemalæggere.

Arbejdsplanlægning er omdrejningspunktet for

Den kirurgiske oplæring - udnytter rammer
& muligheder og koordination på tværs

afdelingens patientbehandling og dermed også

Kvalitetsdata for 2017 viser, at der er et stort

for løsningen af uddannelsesopgaven. På AUH er

behov for at arbejde målrettet på at genoprette

det ambitionen, at arbejdsplanen skal være lagt 3

kvaliteten af den kirurgiske uddannelse på AUH.

måneder frem af hensyn til patientbehandlingen.

Lægelig Videreuddannelse (LVU) har aftalt med de

LVU ser gerne denne ambition opfyldt på alle afde-

lægefaglige direktører, at der indledes en analyse

linger, da det for uddannelseslægerne bl.a. vil give

af de uddannelsesbehov og muligheder, der er på

mulighed for se egne patienter i ambulatorierne.

AUH indenfor det kirurgiske område anno 2018.

Uddannelseslæger på AUH efterspørger mere

Der skal ses på patientforløb, koordinationen

progression i kompetenceudviklingen. LVU vil

mellem arbejds- og uddannelsesplanlægningen,

sammen med afdelingerne arbejde for at oplæring

muligheder for at planlægge med ”fast-track”
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hed hos den enkelte medarbejder, men aktuelt
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oplæring i Dagkirurgisk regi, brug af færdigheds-

fx via et netværk kan medvirke til spredning af

træning mm. Analysen skal foretages i samarbej-

ideer og gensidig inspiration på tværs af AUH.

de med de relevante interessenter dvs. kirurger,
planlæggere. Problemstillingen omkring den kirur-

Uddannelse på tværs af sektorer - når
patienten behandles uden for hospitalet

giske uddannelse beskrives i den internationale

Fremtidens patientforløb vil betyde langt mindre

medicinsk pædagogiske litteratur som en stigende

tid på hospitalet, og derfor vil der være brug for, at

spænding/tension mellem patientbehandling og

uddannelsesforløbene ny-tænkes under hensyn-

uddannelse på de kirurgiske afdelinger. LVU vil

tagen til den præmis. Aktuelt har Ældresygdomme

derfor tage initiativ til, at det på regionalt plan fx

udgående teams, hvor uddannelseslægerne ind-

i regi af DRRLV, Specialeråd og Klinik Forum drøf-

går. LVU forventer, at der fremadrettet bliver brug

tes, hvilke tiltag, der kan iværksættes for at sikre

for at ændre uddannelsesforløbene så de også

kvaliteten i den kirurgiske uddannelse og dermed

inddrager den del af patientforløbet, der er uden

også rekrutteringen til uddannelsesstillingerne.

for hospitalet som et aktivt element i læringen

anæstesiologer, uddannelseslæger og arbejds-

Der er endivdere brug for en grundig diskussion af,

Udvikling af uddannelsesorganisation
og faculty – ledelse
og kompetencer

i hvilken grad uddannelsen i de operative teknikker
skal fylde set i lyset af fagenes udvikling.

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

Leder/
Administrator/
Organisator

Uddannelsen i et
universitetshospitals
perspektiv – fælles
uddannelsesstrategi

at flere afdelinger nu er gået i gang med at bruge

Hospitalet er også en meget stor uddannelses-

simulation til at træne samarbejde og procedure i

institution, der leverer uddannelse/arbejds-

de nye rammer. Lægelig Videreuddannelse (LVU)

pladsbaseret læring indenfor grund-, videre- og

forventer en betydelig vækst på simulationsom-

efteruddannelsesområdet. Der er fortsat brug for,

rådet i de kommende år og vil derfor sammen

at AUH tydeligt får afgrænset, hvad den særlige

med konsulenter fra Kvalitet og HR-udvikling og

uddannelsesopgave er for et universitetshospital

MidtSim fortsætte med at være bindeled mellem

og hvilke kompetencer, der er brug for udover de

afdelingerne og de tilbud, der er om råd og vejled-

basale kompetencer? Har vi fx de rigtige kompe-

ning via MidtSim. LVU vil i 2018/19 i højere grad

tencer på uddannelsesområdet dvs. uddannelses-

inddrage interne ressourcepersoner, der dels har

ansvarlige, vejleder og bruger vi vores uddannel-

stor praktisk erfaring i brugen af in situ simulation

sesressourcer rigtigt? Lægelig Videreuddannelse

og dels er forskningsaktive på området. LVU har

(LVU) deltager aktivt sammen med Uddannelse &

aftalt med hospitalsledelsen, at der nedsættes en

Arbejdsmiljø i det strategiarbejde som hospitals-

arbejdsgruppe, der i 2018 skal komme med et op-

ledelsen i 2018 har igangsat på området uddan-

læg til, hvordan brugen af simulation fremadrettet

nelse, læring og kompetenceudvikling. LVU ser

kan styrkes og til, hvordan en intern organisering

frem til, at en fælles uddannelsesstrategi på tværs
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af professioner sammen kan være med til at sætte

skab af UAOén i rollen som funktionsleder. LVU vil i

fokus på værdien af det at uddanne. LVU vil i 2018

2018/19 give afdelingerne et tilbud om at gentage

sammen med de uddannelsesansvarlige bidrage

360°’s feedbackprocessen ca. hver 3. år i samme

til, at grundfortællingen om AUH også indeholder

set-up som i projektfasen.

uddannelsesfortællinger og værdier.
AUH ønsker at få mest mulig gavn af de ressour-

Udvikle og formalisere
uddannelsessamarbejdet på
tværs af professioner

cer som UAO’erne repræsenterer. LVU vil derfor

I fremtiden vil uddannelse og læring i stigende

på alle afdelinger. Planlægningen af det daglige

grad ske på tværs af afdelinger og specialer samt

arbejde er rammen for løsningen af uddannelses-

inter-professionelt, hvilket vil kræve et større

opgaven. LVU vil derfor også i 2018 arbejder for,

samarbejde mellem faggrupper. Denne udvikling

at UAO’erne inddrages proaktivt i de forandrings-

forudsætter en professionel organisering om-

processer, der vedrører planlægningen af arbejdet

kring uddannelsesopgaven på tværs af profes-

som fx nye vagtstrukturer, OP-bookningsflader,

sioner. Lægelig Videreuddannelse (LVU) vil fortsat

Dagkirurgi og ambulatorier, Sikkert Patientflow,

arbejde for tiltag, der kan styrke samarbejdet om

Akutkonceptet mm.

med opbakning fra hospitalsledelsen forsat arbejder for, at UAO’en indgår i afdelingens lederteam

Akutafdelingen, fælles koncepter om feedback

Uddannelseslæger og kvalitetsudvikling –
Forbedringsmodellen og 3 timers-møder

mm. LVU vil i 2018/19 sætte yderligere fokus på

Lægelig Videreuddannelse (LVU) vil fortsætte

at styrke samarbejde om løsningen af uddannel-

arbejde med at inspirere til, at Forbedringsmodel-

sesopgaven på tværs af afdelinger bl.a. gennem

len bliver en naturlig del af arbejdet med kva-

tværgående mødefora og netværksdannelse. I

litetsudvikling på uddannelsesområdet. I 2018

2018 vil LVU tage initiativ til at samarbejde med

vil vi udbyde en workshop om brug af Forbed-

Psykiatri og Børne- og Ungepsykiatri formaliseres

ringsmodellen til mødeledere af 3-timersmøder/

på uddannelsesområdet.

UKYL-gruppen. Ligeledes vil materialet til brug for

uddannelsesteamet på afdelingsniveau ad modum

3-timers mødernes handleplaner blive revideret så

Samarbejde UAO og afdelingsledelse
– fælles mål og handlinger

de inddrager principper fra Forbedringsmodellen.

Lægelig Videreuddannelse (LVU) vil i samarbejde
med hospitals- og afdelingsledelser arbejde

Kompetenceudvikling af UKYL gruppen sparring og udvikle ledelsespotentialer

systematisk med tiltag, der kan styrke de uddan-

På AUH´s arbejdes der aktivt med, hvordan vi får

nelsesansvarlige overlægers (UAO) kompetencer.

flere læger til at interessere sig for og dygtiggøre

Kvalitetsdata viser, at »makkerskabet« mellem

sig indenfor ledelse. Der er flere tilbud til yngre

UAO og ledende overlæge på langt de fleste afde-

læger og dermed også til de uddannelseskoordi-

linger er styrket bl.a. er de fælles mål og strategier

nerende yngre læger (UKYL’er). Der er fokus på at

på uddannelsesområdet blevet tydeligere. LVU vil

spotte ledertalenter og at udvikle af talenternes

fortsat bruge 360°’s feedback til uddannelsesan-

potentialer inden for ledelse sker gennem træning

svarlige overlæger som et ledelsesudviklingsred-

af ledelse i praksis og ud fra konkrete tiltag. Læ-
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uddannelsesopgaven fx fælles organisation af
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Kvalitet i de formelle
vejledersamtaler –
indhold, forventninger
og ansvar

gelig Videreuddannelse (LVU) vil i 2018 fortsat arbejde for, at UKYL gruppen på AUH i videst muligt
omfang inddrages i alle de ledertræningsopgaver,
der er i afdelingen fx via deltagelse i ”Yngre læger
på banen”, gennem arbejdet med Forbedringsmodellen, mødeledelse af 3-timersmøder og samarbejdet med TR/AMIR om afdelingens arbejds- og
læringsmiljø. LVU vil arbejde med, at de uddannel-

Akademiker

sesansvarlige overlæger i højere grad giver sparring til UKYL’erne på rollen som uddannelsesleder
og rollemodel for uddannelse i afdelingen. Lægelig

Kvalitet i de individuelle
uddannelsesplaner inkl.
inddragelse af 360˚’s feedback,
kurser, karrierevejledning
– skabe retning og bygge
videre på læringsmål

Videreuddannelse vil i 2018/19 fortsætter med

Der er brug for, at de uddannelsesansvarlige over-

at understøtte UKYL netværket. LVU vil fortsat

læger (UAO) i højere grad har fokus på at sikre

sammen med Videreuddannelsessekretariatet/

kvaliteten af de individuelle uddannelsesplaner

Region Midtjylland arbejde for, at der etableres et

bl.a. ved at give feedback til uddannelseslæger og

relevant kompetenceudviklingstilbud for gruppen

hovedvejledere på de aftaler, der indgås. Et aktuelt

af erfarne UKYL’er, som er vækstlaget for fremti-

projekt om de formelle vejledersamtaler (se side

dens UAO’er.

26) viser, at udbyttet af den formelle vejledning
kan relateres til om den individuelle uddannel-

Uddannelsesteamet, hoved- og kliniske
vejledere, 360°s feedback facilitatorer,
vejlederfora – øget anvendelsen af
kvalifikationer & kompetencer i praksis

sesplan laves tidligt i ansættelsen, om planen

Kvalitetsdata fra 2017 viser, at langt de fleste

bl.a. kan øges ved, at det, der aftales gøres ekspli-

afdelinger har en velfungerende intern organise-

cit og tydeligt; ”Hvad skal du konkrete arbejde med

ring på uddannelsesområdet med faste møder i

de næste 2 mdr? Hvordan og hvornår følger vi op

uddannelsesteamet, aftaler om opgaveløsningen

sammen? LVU vil sammen med de uddannelsesan-

og rammer for opgaveløsningen er afklaret med

svarlige arbejde videre med, at indsatsområder fra

afdelingsledelsen. Lægelig Videreuddannelse

360°’s feedback og deltagelse i kurser (før – under

(LVU) vil for at optimere udbyttet af 360°’s feed-

– efter) i større grad bliver et fast element i de

backsamtalerne fra 2018 sikrer, at alle feedback

formelle vejledersamtaler. Dette kan understøttes

facilitatorer gennemfører en superviseret feed-

bl.a. ved at ændre skabeloner for samtaler/planer

backsamtale senest 2 år efter certificeringen eller

i RMUK.

er præcis og om den justeres løbende. Lægelig
Videreuddannelse vil derfor sætte fokus på, at
indhold og kvalitet i de formelle vejledersamtaler

efter 6-8 samtaler. LVU vil i 2018 sammen med de
uddannelsesansvarlige overlæger gøre status på

Hovedvejlederne har en helt central rollen i

speciallægernes vejlederkvalifikationer.

forhold til at sikre kvalitet i de individuelle uddannelsesplaner. LVU vil følge op på de ideer UKYL
gruppen har til, hvordan vi kan styrke hovedvejleder rollen på AUH (jf. workshop på Årsmødet
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2018). LVU vil fortsat bakke op om, at UAO’erne

aftalt, at der skal udarbejdes et »overdragelses-

tildeler uddannelseslægerne hovedvejleder ud fra

papir«, der medbringes til introduktionssamta-

en vurdering af, hvilken hovedvejleder i afdeling,

len på næste afdeling. LVU vil arbejde for at alle

der bedst kan vejlede i opnåelse af de samlede

afdelinger sikrer en systematisk overdragelse

kompetencer. Det betyder, at også ældre uddan-

både indenfor egen afdeling fra team til team

nelseslæger skal have mulighed for at tilegne

og mellem hospitaler/sektorer. LVU vil fortsat i

sig ledelsesmæssige kompetencer ved at være

samarbejde med Region Midtjylland bidrage til, at

hovedvejleder.

RMUK-systemet videreudvikles for at opnå størst
mulig anvendelighed og udbredelse. Der er brug
for, at skabeloner tilpasses så de understøtter

Omlægning af arbejdsgange, ændringer i vagt-

uddannelseslægens uddannelsesniveau.

de løbende justeringer i den individuelle uddannelsesplan, overdragelser samt tager hensyn til

strukturer, større geografiske afstande mm

betyder, at vil være et øget behov for vejlederne

Uhensigtsmæssige
uddannelsesuddannelsesforløbprofessionel håndtering

mødes struktureret og bruger ”synsninger” -

Vi vurderer, at antallet af uhensigtsmæssige

bedste eksperters strukturerede vurdering - til at

forløb ligger stabilt. på AUH. LVU har et velfunge-

danne sig et nuanceret indtryk af uddannelses-

rende samarbejde med afdelingerne og Sygefra-

lægernes performance. LVU vil arbejde for, at de

vær og Fastholdelsesteamet på AUH samt i nogle

vel-etablerede ”vejlederfora” også bruges til at

sager kommunale samarbejdspartnere. Vi vil også

diskutere forventer kompetenceniveau for et givet

i det kommende år fortsætte dette samarbejde,

uddannelsestrin og til at aftale, hvad der er ”best

med en professionel tilgang til de aktuelle uddan-

practice” for den formelle vejledning i afdeling.

nelseslæger med henblik på at få dem tilbage i

LVU vil også arbejde for, at den tilbagemelding

deres uddannelsesstilling.

betyder, at antallet af krydspunkter mellem uddannelseslæge og hovedvejleder reduceres. Dette

som uddannelseslægerne får efter møderne bliver
mere systematisk fx ved, at der bruges en skabe-
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Inddrage feedback fra
vejlederfora i vejledersamtaler –
kvalificerer nye læringsmål

lon. LVU har som mål, at alle afdelinger i 2018 får
klare aftaler om, hvornår og hvordan, der gives
feedback efter møder i vejlederfora.

Klare overdragelsesaftaler mellem
afsnit, afdelinger og hospitaler –
uddannelseslægen i centrum
Kvalitetsdata viser, at der er brug for, at den
formelle uddannelsesvejledning i højere grad
medvirker til, at der sker en overdragelse af status
på uddannelseselementet. Hjertesygdomme har
i deres specialespecifikke uddannelsesudvalg
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Brug af forbedringsmodellen

Svar på spørgsmålet - hvad ønsker vi at opnå?

Perspektiveringen har beskrevet de områder Læ-

der skal udarbejdes driverdiagrammer som ud-

gelig Videreuddannelse med afsæt i 5-punktspla-

over at give overblik over primære og sekundære

nen »Uddannelse uden grænser…« har prioriteret

drivere kan bruges til at få gode ideer til tiltag, der

at arbejde med frem mod 2020. I ovenstående figur

kan skabe forbedringer. Som et eksempel ses et

ses de overordnede mål for dette arbejdet. Lægelig

driverdiagram over forbedringsindsatsen »Brug

Videreuddannelse vil sammen med de uddannel-

af OSATS i forbindelse med uddannelseslægernes

sesansvarlige arbejde videre med, at gøre målene

operationer«. Driverdiagrammet er venligst udlånt

i SMART’ere og bruge Forbedringsmodellen som

at Jesper Bille, uddannelsesansvarlig overlæge,

en struktureret tilgang til implementering. Dvs. at

Øre-, Næse,- og Halsafdelingen.
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Afsluttende bemærkninger
Årsmødet for den lægelige videreuddannelse på

på missionen kan lykkes. Vi ser derfor frem til, at

Aarhus Universitetshospital (AUH) blev i 2017

vi på Årsmødet 2018 får diskuteret, hvordan den

åbnet af lægeligfaglig direktør Claus Thomsen

lægelige videreuddannelse skal udvikle og forny sig

med ordrene ”I gør det godt – Årsrapporten 2016

i de nye rammer. Derudover er det i 2018 planen, at

viser det igen – der er en uforbeholden ros og der

der på AUH skal laves en fælles strategi for uddan-

er ikke noget ”men” - tak skal I have”. Det er derfor

nelse/kompetenceudvikling og læring på tværs af

absolut glædeligt, at Årsrapporten 2017 igen viser,

professioner. I den forbindelse vil vi opfordre alle

at vi leverer uddannelse af meget høj kvalitet. Det

uddannelsesstemmerne til at tale højt om, hvilken

gode uddannelsesmiljø og arbejdsklima anerkender

uddannelsesprofil og uddannelsesfortælling, der

uddannelseslægerne både gennem deres feedback

skal tegne hospitalet indadtil og udadtil.

attraktivt at blive uddannet på hospitalet.
Uddannelsesfundamentet på AUH er solidt og

»if you think education is
expensive – try ignorance« *

støbt gennem en årrække. Det betyder, at de søjler
vi i dag står på udgøres af meget kompetente og
engagerede uddannelsesteams, der sammen med

Med overskriften - ”uddannelse uden grænser…” –

afdelingsledelserne og øvrige ansatte alle bidrager

vil vi gerne invitere alle professioner, specialer og

til, at AUH også præsterer på uddannelsesområ-

afdelinger til at indgå i et grænseløst samarbejde

det. Det er ikke tilfældigt, at AUH blev det første

om på tværs af AUH at skabe udvikling på uddan-

hospital i Danmark, der ansatte introduktionslæger

nelsesområdet. Derudover vil vi gerne opfordre alle

i akutmedicin og det er ikke tilfældigt, at Diabetes

interessenter på uddannelsesområdet fra minister-

og Hormonsygdomme som er en stor medicinsk

niveau – over regionsdirektører og politikere – til

afdeling med en kompleks uddannelsesopgave

de daglige vejledere - til at reflektere over citatet

anerkendes ved at få Sundhedsstyrelsens Uddan-

”if you think education is expensive – try ignorance”

nelsespris i 2018. Når - og ikke hvis - vi i fællesskab

som vi finder tankevækkende i en tid, hvor uddan-

lykkes med at få uddannelsen i og omkring vores

nelsesopgaven ikke er den, der står øverst på de

Akutafdelingen til at fungere på bedste vis, så vil

politiske dagsordner.

vi også på det område kunne uddanne fremtidens
læger til at kunne håndtere den akutte uafklarede

Til sidst skal der lyde en meget stor tak fra Lægelig

patient på højeste niveau fordi uddannelse på højt

Videreuddannelse til alle uddannelsesteams, afde-

niveau er en brændende ambition for hospitalet!

lingsledelser samt til vores samarbejdspartnere i
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til afdelingerne og ved, at de i høj grad finder det

Kvalitet og HR Udvikling og den øvrige HospitalsAt flytte uddannelsen godt med ind i de nye ram-

stab, der alle har arbejdet engageret, målrettet og

mer er en utrolig stor og kompleks opgave. Afde-

fokuseret på at forbedre den lægelige videreud-

lingernes uddannelsesteams vil opleve, at de i lang

dannelse på Aarhus Universitetshospital. Lægelig

tid skal bruge næsten umenneskelige mængder af

Videreuddannelse ser frem til yderligere at udvikle

energi på at involvere sig aktivt i planlægningen af

samarbejdet med den samlede hospitalsledelse og

uddannelsen, på at byde sig til og fortsætte med

være med til at opfylde den fælles ambitionen om

at komme med gode ideer. Vi er klar over, at der

”uddannelse på højt niveau«.

lige nu skal mobiliseres ekstra kræfter og en tro
*Citation reference; Derek Bok president og Harvard University:
BOK´s law 1978 eller Eppie Lederer alias »Ann Landers«, Washington Post, 1975
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Bilag
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Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer

Indikator
Indikator 1
Andel af speciallæger, der
har gennemført vejlederkursus

Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Særdeles god

≥90 %

≥ 95 %

Indikator 2
Andel af UAO, som har
deltaget i eller er tilmeldt
kursus for UAO i 2017/18

ingen har gennemført

1 ud af 2
eller
2 ud af 3 har
gennemført

alle har gennemført

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

øvrige

≥95 %

>98 %

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

øvrige

≥95 %

> 98 %

Indikator 5
Evaluer.dk

øvrige

score i 6 af 8 grupper
≥ 4,7

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

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

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

< 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

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

Indikator 7
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderingsmetoder

øvrige

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

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

Data fra aktivitetsdata og
svar på spm 5 evaluer.dk;
»de planlagte kompetencevurderinger er gennemført som planlagt«

Indikator 8
Inspektorrapport med
tilfredsstillende score

øvrige

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

ingen score 1 og 2, og
minimum 6 score 4

Indikator 6
Gennemførte 360’s
feedback samtaler som
planlagt
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< 90 %

Kommentarer
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Bilag 2 - Oversigt over speciallægestillinger og klassificerede
uddannelsesstillinger på AUH pr. 31/12 2017

Afdeling

Speciallæger årsværk

Hovedudd.
eget spec
(LUS)

Hovedudd.
andre spec.
årsværk

Introstillinger (I-min,
LUS)

Introstillinger udover
I-min

KBU-læger
årsværk

KIRURGISKE SPECIALER
Dagkirurgi

8

0

0

0

0

0

Hjerne og Rygkirurgi

21

3

1,25

2

0

0

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi - kar

7

4

0

1

1

0

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi -Thorax

17

3

0

1

1

0

Kvindesygdomme og Fødsler

39

12

4

2

0

0

Mave- og Tarmkirurgi - NBG

15

5,5

0,5

2

0,5

0

Mave- og Tarmkirurgi - THG

21

5,5

0,5

2

0,5

3,5

Operation og Intensiv - Skejby

46

13,75

0

0

0

0

19,25

0

0

0

0

Operation og Intensiv - NBG

30

Operation og Intensiv - THG

42

Ortopædkirurgi

53

11

1

3

1

0

Plastik- og Brystkirurgi

15

6

0

2

1

0

Tand-, mund- og kæbekirurgi

14

5

0

0

0

0

Urinvejskirurgi

29

8

0

3

2

3

Øjensygdomme

19

13

0

5

1

0

Øre-, næse- og halskirurgi

24

8

1,67

5

2

0

117

9

28

10

6,5

I alt Kirurgiske specialer

400

MEDICINSKE SPECIALER
Akutafdeling

16

0

3

0

0

12

Blodsygdomme

23

9

3,5

2

1

0

Børn og Unge

50

9

9

3

1

0

Diabetes og Hormonsygdomme

24

12

6

4

1

7

Hjertesygdomme

50

13

0

4

5

0

Hud- og Kønssygdomme

13

9

0

5

0

0

Infektionssygdomme

11

6

2,25

2

0

3

Kræftafdelingen

53

22,5

0

13

4,5

0

Led- og Bindevævssygdomme

10

14,5

0

2

2

0

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

15

6,5

0

2

2

2

Lungesygdomme

13

12

2

2

2

4

Neurologi

28

9

3,25

5,5

2

0

Nyresygdomme

11

6

0

2

1

4

Ældresygdomme

9

10,25

0

2

2

0

326

138,75

29

48,5

23,5

32

I alt Medicinske specialer
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Afdeling

Speciallæger årsværk

Hovedudd.
eget spec
(LUS)

Hovedudd.
andre spec.
årsværk

Introstillinger (I-min,
LUS)

Introstillinger udover
I-min

KBU-læger
årsværk

TVÆRGÅENDE SPECIALER
67

58

62

22,5

0

2

Blodbank og immunologi

6

7,5

6,1

2

0

4

9,5

9,5

8,8

3,5

0

0,5

Farmakologi

9

9

12

4,5

0

0

Genetik

13

13

13,5

3,5

0

3

Mikrobiologi

3

3

7

2

0

2

Neurofysiologi

11

11

11

3,75

0

3

Neurorøntgen

8

8

8

5

0

2,5

Blodprøver og Biokemi

Nuklearmedicin & PET

6

6

8

3,5

0

2

Patologi

11

11

13,6

5

0,5

3

Røntgen og Scanning

23

22

23

9

0,5

3

I alt Tværgående specialer

166

64,25

1

25

11,5

0

I alt AUH

892

320

39

101,5

45

38,5
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Arbejdsmedicin

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

Speciallæge årsværk; antal årsværk er baseret på løndata
Hoved udd (eget) årsværk; data fra Lægelige Uddannelsesstillinger (LUS 2018) dvs. antal pr. 31/12 2017
Hoved udd (andre) årsværk; antal, der reelt har været ansat gennemsnitslig i 2017. Antallet overskrider data fra LUS.
Introstillinger (I-min) årsværk; data fra LUS 2018 dvs. stillinger pr. 31/12 2017.
Introstillinger udover I-min (I-max) årsværk; data fra LUS 2018 dvs. stillinger pr. 31/12 2017. Antallet er mindre end I-max.
KBU-læger årsværk; er det antal KBU læger, der har været ansat i gennemsnit i 2017 beregnet som gennemsnit pr. 30/6
2017 og 31/12 2017.
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Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

4

2

1

3
2

3
2
2

Søren Bach Michelsen
Jonas Funder
Susanne Scheppan
Bo Jespersen
Thomas Dissing
Kasper Vad Jepsen
Thomas Tværmose Troelsen
Martin Krog
Thomas Pasgaard
Kristian Brogaard Krogh
Jesper Gilberg Schriver
Mathias Hauge Bünger
Marie Anneberg Brahe
Mette Eline Brunbjerg
ingen
Erik Hansen
Stine Elkjær Nielsen
Rikke Kongshaug Stoltz
Kasper Basse Reinholdt
Kristian Bruun Petersen

Dorthe Ritz Møller*
Helene Tarri Hougaard (ny UAO
2017)*
Helle Nibro

Svein Åge Rodt

Hanne Lippert

Claus Möger
(Martin Heje)
Jytte Binderup Buhl
Nicolai Spjeldnæs
Dorthe Ancher Larsen
Jesper Højager Fabech Bille
17

Mave- og Tarmkirurgi NBG

Mave- og Tarmkirurgi THG

Oeration og Intensiv NBG

Operation og Intensiv THG

Operation og Intensiv Skejby

Ortopædkirurgi

Urinvejskirurgi

Øjensygdomme

Øre, næse og hals afd. H

I alt Kirurgiske specialer

Plastik- og Brystkirugi

Tand-, mund- og kæbekirurgi

25

2

Vinnie Greve
Ida Kirkegaard

Susanne Axelsen
Kirsten Schiøtz

Kvindesygdomme og Fødsler

29

1

2

2

1

Nathalie Grootenboer

Mogens Kærsgaard Jensen

Karkirurgi

1

Frank de Paoli (Lunge)
Sofie Ibfelt

1

Gorm von Oettingen
Ivona Nemeiko

0

360°’s
Feedback
facilitatorer

Ole Gjøderum*

KIRURGISKE SPECIALER

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

Hans-Henrik Kimose

Hjerte- og Lunge kirurgi

Hjerne og Rygkirurgi

Dagkirurgi

Afdeling

Tine Engberg Damsgaard

Helle Nibro

Ivy Susanne Modrau
(2017)

PKL

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

7
4
3
4

Marie Juul Ørnstrup
Mette Søeby
Jonas A. Povlsen
Christian Alcaraz Frederiksen
Mads Kirchheiner Rasmussen
Nis Pedersen Jørgensen
Lotte Ebdrup
Maiken Parm Ulhøi
Nina Bjerre Andersen

Sten Lund
Liselotte Fisker
Susanne Aagaard (ny UAO 2017)
Birgitte Stausbøl-Grøn
Hanne Arildsen
Hanne Rose (2016)*
Christian Nicolaj Andreassen

Christian Emil Andersen

Marianne Ørum

Ældresygdomme

I alt Medicinske specialer

22

Bo Madsen

Jens Kristian Madsen

Nyresygdomme

17

3

Andrine Forsén Bache
Malin E. Carmland

Marika Poulsen (2016)*

50

2

1

3

Kathrine Bock
Anne-Sofie Bjerrum

Nina Voldby

Lungesygdomme

Neurologi

2

Anne-Mette Haase

Jens Frederik Dahlerup

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

2

Mogens Pfeiffer Jensen

Led- og
Bindevævssygdomme

Kræftafdelingen

Infektionssygdomme

Hud- og Kønssygdomme

Hjertesygdomme

Tue Kruse Rasmussen

8

Cecilie Rutkjær Jensen
Nina Hardgrib Madsen

Sune Leisgaard Mørck Rubak

Børn og Unge

4

4

Trine Silkjær
Mette Kathrine Nygaard

Judit Mészàros Jørgensen

Blodsygdomme

Diabetes og Hormonsygdomme

3

Rasmus Møller Jeppesen

360°’s
Feedback
facilitatorer

Mads Lind Ingemann
Dilek Kilic Cakar

MEDICINSKE SPECIALER

Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

Akutafdelingen

Afdeling

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

Jens Frederik Dahlerup

Mogens Pfeiffer Jensen

Maria Kandi (2017)

Anne Karin Braae Olesen

Dorte Guldbrand Nielsen

Sune Leisgaard Mørck
Rubak (feedback)

Charlotte Green Carlsen,
Akutmedicin

PKL

84
1

Marie Bach Nielsen
Mathilde Faurholdt Lauridsen
Thomas Greve
Lise Tornvig Erikstrup

Torben Laursen
Pernille Gregersen
Marianne Kragh Thomsen

Camilla Molich Hoff
Andreas Riishede

Edith Nielsen (2016)
Anne Arveschoug
Benedicte Parm Ulhøj

Neurorøntgen

Nuklearmedicin & PET

47

I alt AUH

61

14

Lise Medrud

Pia Ipsen

Røntgen og Skanning
13

Jens Erik Kristensen

Arne Lücke

Røntgen og Skanning

I alt Tværgående Specialer

Morten Stampe Rasmussen

Niels Bang (2016)

Røntgen og Skanning

Patologi

Annette Obel

Birger Johnsen

Neurofysiologi

Mikrobiologi

Genetik

Farmakologi

Steffen Fuchs

1

Anne Winther Larsen

Tina Parkner

Blodprøver og Biokemi

97

18

2

4

1

2

1

0

2

2

2

Sys Hasslund

Bettina Samulsen

Arbejdsmedicin

Blodbank og Immunologi

0

360°’s
Feedback
facilitatorer

Sorosh Taba

TVÆRGÅENDE SPECIALER

Uddannelseskoordinerende yngre
læge (UKYL)

Poul Frost (ny UAO 2017)*

Afdeling

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

Arne Lücke

Marianne Kragh Thomsen

Lone Sunde

Torben Laursen

Mie Hesselund Samson

PKL

Bilag 4 - Aktivitetsdata
Aktivitetsdata spørgeskema
Alle afdelinger indsender hvert år i december en selvrapportering af aktiviteter indenfor den lægelige videreuddannelse. Heraf
fremgår omfanget af uddannelsesopgaven belyst ved uddannelsesteamets aktiviteter og samarbejde med afdelingsledelsen,
inddragelse i arbejdstilrettelæggelse, uddannelse af uddannere, den formelle uddannelsesvejledning og transfer. Endelig
kortlægges brugen af formelle kompetencevurderingsmetoder i de enkelte afdelinger.
Spørgsmålene er stillet indenfor følgende hovedgrupper:
1) Antal læger, der har funktion som hovedvejleder
2) Er der etableret et fast mødeforum for afdelingens vejledere (hovedvejledermøder, fast del af overlæge møde mm)
3) Uddannelse af uddannere (Faculty Development)
4) Afdelingens uddannelsesteam – formalia, samarbejdsaftaler, UAO og UKYL rolle og organisation
5) Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning i afdelingen
6) Den formelle uddannelsesvejledning – kvalitet i de individuelle uddannelsesplaner inkl. feedback fra UAO, sammenhæng
mellem uddannelsesforløb (overleveringer) og brug af RMUK

8) Undervisning & udbytte af kurser og konferencer med fokus på transfer
9) Brug af færdigheds/team/simulationstræning i afdelingen
10) Forskning & kvalitetssikringsprojekter indenfor medicinsk pædagogik/den lægelige videreuddannelse

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

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

Helhedsvurderinger
Generel vurdering (metoden indebærer brug af et skema/checkliste, der definerer, hvad der skal vurderes)
360°`s feedback

Retrospektive metoder
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7) Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Struktureret case-baseret diskussion (struktureret samtale med vurdering og feedback)
Audit af skriftligt materiale (fx journal, epikriser)
Vurdering/bedømmelse af skriftlige opgaver – rollen som medicinsk ekspert/lægefaglig ekspert
Refleksive skriftlige rapporter/opgaver – med fokus på øvrige lægeroller (egen læring, pt-læge forhold, UTH, udvikling af
professionel praksis mm)
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Bilag 5 - Inspektorbesøg - ekstern evaluering
9 afdelinger har haft inspektorbesøg i 2015 (markeret med fed skrift)

Afdeling

Seneste
besøg

Samlet
score

score %/
max

Indikatorniveau

Kommentarer

Forventet næste
besøg

KIRURGISKE SPECIALER
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
- Karkir.

maj-15

51 af 64

80%

Tilstrækkelig

4 svar i gr. 4

2019

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
- Thorax

jan-16

48 af 64

75%

Tilstrækkelig

16 i gr. 3

2020

Kvindesygdomme og Fødsler

sep-16

49 af 64

77%

Tilstrækkelig

1 svar i gr. 4

2020

Mave- og Tarmkirurgi, NBG

maj-17

49 af 64

77%

Under tilstrækkelig

4 svar i gr. 4

genbesøg feb 2019

Mave- og Tarmkirurgi, THG

maj-17

41 af 64

64%

Under tilstrækkelig

0 svar i gr. 4

genbesøg feb 2019

Neurokirurgi

jan-16

49 af 64

77%

Tilstrækkelig

3 svar i gr.4

2020

Operation og Intensiv - NBG

aug-15

49 af 64

77%

Tilstrækkelig

3 svar i gr. 4

2019

2014(YK)

55 af 64

86%

Tilstrækkelig

9 svar i gr. 4

2018

2014(T)

45 af 64

70%

Under tilstrækkelig

3 svar i gr. 4

2018

2014(Int)

48 af 64

75%

Under tilstrækkelig

3 svar i gr. 4

2018

Operation og Intensiv - THG

aug-15

58 af 64

91%

Særdeles god

10 svar i gr. 4

2019

Ortopædkirurgi

maj-15

54 af 64

84%

Særdeles godt

6 svar i gr. 4

2019

Plastikkirurgi

mar-17

49 af 64

77%

Tilstrækkelig

3 svar i gr. 4

2021

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

2014

55 af 64

86%

Særdeles godt

7 svar i gr. 4

2018

Urinvejskirurgi

Okt. 2014

45 af 64

70%

Under tilstrækkelig

1 svar i gr. 4

Besøg jan 2018

Øjensygdomme

aug-16

53 af 64

83%

Tilstrækkelig

5 svar i gr. 4

2020

Øre-, Næse- og Halskirurgi

mar-17

43 af 64

67%

Under tilstrækkelig

ingen svar i gr.4

2021

Operation og Intensiv - Skejby
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Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikatorniveau

Kommentarer

Forventet
næste besøg

MEDICINSKE SPECIALER
Akutafdelingen
Blodsygdomme

sep-16

56 af 64

88%

Særdeles godt

8 svar i gr.4

2020

Børn og Unge

apr-15

56 af 64

88%

særdeles god

8 svar i gr. 4

2019

Diabetes og Hormonsygdommemaj 2017

maj-17

63 af 64

98%

Særdeles godt

15 svar i gr. 4

2021

Hjertesygdomme

aug-15

52 af 64

81%

Tilstrækkelig

4 svar i gr. 4

2019

Hud- og
Kønssygdomme

jan. 2017

63 af 64

98%

Særdeles godt

15 svar i
gruppe 4

2021

Infektionssygdomme

Dec. 2012

54 af 64

84%

Særdeles godt

6 svar i gr. 4

2016

sep. 2016

56 af 64

88%

særdeles god

8 svar i gr.4

2020

2013

58 af 64

91%

Særdeles godt

10 svar i gr. 4

2018

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

nov-15

55 af 64

86%

særdeles god

7 svar i gr. 4

2019

Lungesygdomme

jan-15

56 af 64

88%

særdeles god

8 svar i gr 4

2019

Neurologi

mar-12

49 af 64

77%

Under tilstrækkelig

5 svar i gr. 4

2016 ikke
afviklet

Nyremedicin

Okt. 2012

52 af 64

81%

Tilstrækkelig

4 svar i gr. 4

2016 ikke
afviklet

Ældresygdomme

nov-16

63 af 64

98%

Særdeles godt

15 svar i gr. 4

2020

TVÆRGÅENDE SPECIALER
Arbejdsmedicin

Okt. 2014

54 af 64

84%

Tilstrækkelig

7 svar i gr 4

2018

Blodbank og Biokemi

apr-17

60 af 64

94%

Særdeles godt

12 svar i gr. 4

2021

Blodbank og
Immunologi

jun-15

60 af 64

94%

Særdeles godt

12 svar i gr. 4

2019

Farmakologi

Jan. 2014

57 af 64

89%

Særdeles godt

9 svar i gr. 4

2018

Genetik

jun-14

49 af 64

76%

Tilstrækkelig

2 i gr. 4

2018
2017

Mikrobiologi

nov. 2013

63 af 64

98%

Særdeles godt

15 svar i
gruppe 4

Neurofysiologi

nov-15

60 af 64

94%

Særdeles godt

12 svar i gr. 4

2019

Neurorøntgen

nov-15

59 af 64

92%

Særdeles godt

11 svar i gr. 4

2019

Nuklearmedicin og
PET

jun-16

63 af 64

98%

Særdeles godt

15 svar i gr. 4

2020

Patologi

feb-10

54 af 64

84%

Tilstrækkelig

7 svar i gr 4

2015 ikke
afviklet

Røntgen og Skanning
Skejby

Dec.2008

40 af 60

67%

Under tilstrækkelig

1 tema ikke
scoret 2 svar
i gr. 4

2019

Røntgen og Skanning
THG/NBG

maj-14

59 af 64

92%

Særdeles godt

12 svar i gr. 4

2018
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Kræftsygdomme
Led- og Bindevævssygdomme

AUH Samlet vurdering

I alt i 2017

7 afholdte
besøg

52 af 64
(41-63)

82 %
(64-98%)

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluer.dk
Evalueringen består af i alt 26 spørgsmål, der er grupperet i områderne introduktion, uddannelsesvejledning, daglig vejledning,
arbejdstilrettelæggelse, konferencer/undervisning arbejdsklima og øvrige. LVU har valgt at vise data vedrørende afdelingens uddannelsesindsats (spm 25) og det samlede uddannelsesudbytte (spm 26). De 4 spørgsmål markeret med blå farve indgår kun i en kategori, mens de indgår 2 gange i den nationale beregningsmodel. Der anvendes en 6-trinsskala med samme ankre til alle spørgsmålene:
1= i meget ringe grad; 2= i ringe grad; 3= i mindre grad; 4= i nogen grad; 5= i høj grad; 6= i meget høj grad. Det er ved alle spørgsmål
muligt at svare ”ikke relevant”. Indikatorniveauet er; < 4,7 (under tilstrækkelig) = hvid farve; ≥ 4,7 (tilstrækkelig) = gul farve og ≥ 5,3
(særdeles god) = grøn farve i tabel 6b og 6c
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5

1

3

19

9

14

9

6

11

12

10

14

13

13

137

Karkirurgi

Hjerte-Lungekirurgi

Kvindesygdomme
og Fødsler

Mave- og Tarmkirurgi, NBG

Mave- og Tarmkirurgi, THG

Operation og
Intensiv NBG

Operation og
Intensiv THG

Operation og
Intensiv Skejby

Ortopædkirurgi

Plastik- og Brystkirurgi

Urinvejskirurgi

Øjensygdomme

Øre-, Næse- og
Halskirurgi

Samlet Kirurgiske
specialer

152

13

14

15

12

15

11

7

10

14

9

20

4

1

7

2017

2017

Hjerne- og Rygkirurgi

Antal
mulige

90%

100%

93%

93%

83%

80%

100%

86%

90%

100%

100%

95%

75%

100%

71%

2017

Svar %

4,9

5,4

5,5

4,9

4,1

5,0

5,6

5,2

5,2

4,5

4,8

4,8

4,9

2016

4,7

4,8

5,0

5,2

4,8

4,9

4,6

4,8

4,9

3,9

4,3

4,4

5,0

5,3

2017

Introduktion

5,1

5,4

5,3

5,1

4,8

4,8

5,3

5,0

5,1

4,9

5,2

4,8

5,1

2016

4,8

4,7

4,8

5,0

5,3

5,2

4,7

5,0

4,5

4,1

4,8

4,7

4,9

5,3

2017

Uddanelsesvejledning
2017

2016

5,0

5,4

5,3

5,3

4,3

4,9

5,2

5,2

5,1

4,5

4,9

4,7

5,1

4,7

4,7

4,6

5,1

5,0

5,0

4,5

5,1

4,7

4,0

4,8

4,8

5,1

5,0

4,7

4,5

5,1

4,7

4,3

4,4

5,6

5,1

5,1

4,2

5,0

4,5

4,2

4,4

4,0

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

5,0

4,8

3,0

4,4

4,2

4,5

4,8

2017

Arbejdstilrettelæggelse

KIRURGISKE SPECIALER

2016

Daglig vejledning

4,9

5,3

5,5

5,2

4,8

4,4

5,3

4,6

5,0

4,7

4,9

4,6

4,7

2016

4,7

4,4

5,0

4,7

4,8

4,9

4,3

5,0

4,5

4,7

4,4

4,3

5,2

4,9

2017

Konference
/undervisning

5,4

5,6

5,4

5,6

5,5

5,5

5,2

5,6

5,7

4,9

5,4

5,3

5,3

5,7

2017

5,1

5,7

5,5

5,3

4,7

4,9

5,7

5,4

5,5

4,8

5,1

4,8

5,0

2016

4,9

4,9

5,1

5,4

4,9

5,1

5,1

5,5

5,1

3,7

4,8

4,9

4,7

5,6

2017

Uddannelsesindsats

5,2

5,7

5,5

5,4

4,8

5,0

5,8

5,5

5,5

4,9

5,1

4,7

5,0

2016

4,9

4,9

5,2

5,4

5,0

4,9

5,1

5,7

5,0

3,9

4,6

4,8

4,3

5,6

2017

Uddannelsesudbytte

T

T

SG

T

UT

T

SG

T

T

UT

T

T

UT

2016

T

T

T

T

T

T

UT

T

T

UT

UT

UT

T

T

2017

Indikator

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

5,5

5,4

5,7

5,4

5,4

5,1

5,8

5,6

5,7

5,5

5,7

5,2

5,4

2016

Arbejdsklima
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Antal
Svar

Bilag 6b - Evaluer.dk. Yngre lægers evaluering af udbytte af
afdelingens uddannelsesindsats for 2016 og 2017

89

90

30

14

31

36

11

16

14

27

12

16

18

20

15

14

274

Blodsygdomme

Børn og Unge

Diabetes og Hormonsygdomme

Hjertesygdomme

Hud- og
Kønssygdomme

Infektionssygdomme

Kræftafdelingen

Led- og Bindevævssygdomme

Lever-, Mave- og
Tarmsygdomme

Lungesygdomme

Neurologi

Nyresygdomme

Ældresygdomme

Samlet Medicinske
specialer

280

17

15

20

18

16

12

28

15

16

12

36

31

14

30

2017

2017

Akutafdeling

Antal
mulige

Antal
Svar

98%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

93%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

2017

Svar %

5,2

5,3

5,6

5,1

4,7

5,3

5,3

4,8

5,4

5,1

5,7

5,1

5,2

5,1

5,3

2016

5,2

5,0

5,2

5,4

5,1

4,8

5,4

4,6

5,4

5,5

5,3

5,3

5,2

5,4

5,4

2017

Introduktion

5,1

5,5

5,3

4,9

4,8

5,3

5,6

4,9

5,3

4,9

5,4

5,0

5,2

4,8

5,1

2016

5,0

5,1

5,3

5,3

5,1

4,9

5,3

4,7

5,3

5,3

5,2

5,0

5,0

4,9

4,9

2017

Uddanelsesvejledning
2017

2016

5,1

5,3

5,5

4,7

4,7

5,2

5,4

5,0

5,2

5,0

5,4

4,9

4,8

4,5

5,2

5,1

5,2

5,2

5,4

5,0

5,0

4,9

4,6

5,4

5,4

5,0

5,2

4,9

4,8

5,4

5,0

5,0

5,5

4,5

5,1

5,0

5,0

4,6

5,3

5,0

5,5

5,2

4,8

4,2

4,9

5,0

5,0

5,0

5,2

5,1

4,7

4,8

4,4

5,0

5,4

5,5

5,1

4,8

4,5

5,2

2017

Arbejdstilrettelæggelse

MEDICINSKE SPECIALER

2016

Daglig vejledning

5,3

5,3

5,6

5,1

5,2

5,6

5,7

4,7

5,3

5,6

5,7

5,3

5,0

4,6

5,2

2016

5,1

5,1

5,2

5,4

5,2

4,9

5,4

4,6

5,5

5,5

5,4

5,2

5,1

4,7

5,0

2017

Konference
/undervisning

5,6

5,7

6,0

5,8

5,8

5,4

5,5

5,4

5,8

5,8

5,8

5,7

5,4

5,2

5,8

2017

5,5

5,4

6,0

5,4

5,5

5,4

5,6

5,4

5,8

5,7

5,9

5,6

5,4

4,8

5,7

2016

5,5

5,6

5,7

5,8

5,6

5,1

5,4

4,9

5,7

5,6

5,8

5,7

5,3

5,1

5,8

2017

Uddannelsesindsats

5,6

5,6

6,0

5,4

5,5

5,5

5,6

5,3

5,8

5,6

5,9

5,6

5,5

5,0

5,5

2016

5,5

5,6

5,7

5,7

5,6

5,3

5,5

5,1

5,6

5,5

5,9

5,6

5,5

5,0

5,7

2017

Uddannelsesudbytte

T

SG

SG

T

T

SG

SG

UT*

SG

T

SG

T

T

UT

T

2016

T

UT*

T

SG

T

T

SG

UT

SG

SG

SG

T

T

T

T

2017

Indikator

* graderet ned på grund af >2 manglende evalueringer

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

5,6

5,6

6,0

5,1

5,6

5,7

5,7

5,4

5,8

5,7

5,8

5,8

5,5

5,4

5,7

2016

Arbejdsklima

5

14

11

8

8

91

302

Nuklearmedicin
og PET

Patologi

Røntgen og Skanning, NBG

Røntgen og Skanning, Skejby

Røntgen og Skanning, THG

Samlet
Tværgående
specialer

SAMLET AUH

7

7

6

Mikrobiologi

7

7

Genetik

Neurorøntgen

6

Farmakologi

Neurofysiologi

7

4

Blodprøver og
Biokemi

527

95

9

8

12

15

5

7

7

6

4

3

3

Blodbank og Immunologi

5

5

2017

2017

Arbejdsmedicin

Antal
mulige

Antal
Svar

95%

96%

89%

100%

92%

93%

100%

100%

100%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

2017

Svar %

5,1

5,4

4,1

5,2

5,2

5,2

6,0

5,6

5,6

5,7

5,7

4,9

5,6

5,8

2016

5,1

5,3

4,8

5,1

5,2

5,3

5,7

5,9

5,9

5,5

5,3

5,4

4,9

4,8

5,3

2017

Introduktion

5,1

5,3

4,3

5,2

5,3

5,0

6,0

5,4

5,3

5,4

5,5

5,3

5,3

5,5

2016

5,0

5,2

4,6

5,0

5,0

5,2

5,5

5,7

5,7

5,4

5,5

5,3

4,8

4,8

5,2

2016

2017

Daglig vejledning
2016

2017

Arbejdstilrettelæggelse

5,0

5,1

4,2

4,9

5,3

5,2

6,0

5,0

5,1

5,4

4,9

4,9

5,2

4,9

5,0

5,1

4,3

4,8

5,1

5,2

5,5

5,4

5,8

5,5

5,4

5,3

4,8

5,2

4,6

4,9

5,3

4,0

5,1

5,2

5,2

5,9

5,6

5,2

5,6

4,6

5,2

5,3

5,7

4,9

5,3

4,3

5,0

4,9

5,6

5,8

5,6

5,7

5,5

5,3

5,5

5,0

5,4

5,2

TVÆRGÅENDE SPECIALER

2017

Uddanelsesvejledning

5,1

5,4

4,5

5,1

5,5

4,7

6,0

5,4

4,9

6,0

5,2

5,5

5,6

5,6

2016

5,0

5,2

5,0

4,8

5,0

4,8

5,5

5,5

5,3

5,6

5,0

5,6

5,1

5,7

5,3

2017

Konference
/undervisning

5,6

5,5

5,0

4,8

5,5

5,9

6,0

5,9

5,9

6,0

5,3

5,7

4,9

5,3

5,8

2017

5,4

5,4

4,1

4,9

5,4

5,2

6,0

5,9

5,5

5,9

5,0

5,4

5,7

5,7

2016

5,3

5,5

4,8

5,4

5,2

5,4

5,8

5,9

5,9

5,8

5,4

5,8

5,0

5,7

5,6

2017

Uddannelsesindsats

5,4

5,5

4,1

5,3

5,5

5,3

5,8

5,9

5,5

5,9

5,3

5,4

5,4

5,7

2016

5,3

5,5

4,8

5,4

5,2

5,6

5,4

5,9

5,9

5,8

5,4

5,7

5,0

5,7

5,6

2017

Uddannelsesudbytte

SG

UT

T

SG

T

SG

SG

SG

SG

T

SG

SG

SG

2016

T

UT

T

T

T

SG

SG

SG

SG

SG

SG

T

T

T

2017

Indikator

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

5,5

5,6

4,6

5,0

5,4

5,3

6,0

5,8

5,9

6,0

5,3

5,8

5,6

5,6

2016

Arbejdsklima
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91

92

11

12

10

14

13

13

137

Operation og Intensiv Skejby

Ortopædkirurgi

Plastik- og Brystkirurgi

Urinvejskirurgi

Øjensygdomme

Øre-, Næse- og Halskirurgi

I alt

* gennemsnit spm 15 og 16

9

14

Mave- og Tarmkirurgi, THG

6

9

Mave- og Tarmkirurgi, NBG

Operation og Intensiv NBG

19

Kvindesygdomme og Fødsler

Operation og Intensiv THG

3

5

90%

100%

93%

93%

83%

80%

100%

86%

90%

100%

100%

95%

75%

71%

2017

2017

Hjerte-Lunge-Karkirurgi,
Thoraxkirurgisk

Hjerte-Lunge-Karkirurgi,
Karkirurgisk

Hjerne- og Rygkirurgi

Svar
%

Antal
svar

5,0

5,2

5,4

5,3

4,3

4,9

5,6

5,2

5,2

4,6

5,4

5,3

6,0

5,5

2016

2016

4,8

4,5

5,1

5,2

5,2

5,2

5,0

4,8

4,9

2,9

4,9

5,2

5,3

5,0

4,6

4,3

5,1

4,7

4,3

4,4

5,6

5,2

5,1

4,0

4,7

4,3

6,0

3,8

4,3

3,8

4,7

4,9

4,3

4,3

4,6

4,9

4,9

3,0

4,6

4,1

4,0

4,4

2017

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

KIRURGISKE SPECIALER

2017

Fået supervision
svarende til behov
(spm 12)

4,8

4,4

5,2

4,9

4,0

4,2

5,4

5,1

5,2

4,4

5,1

4,6

6,0

4,9

2016

4,4

4,1

4,8

5,0

4,6

4,8

5,2

4,9

4,4

3,1

4,3

4,2

4,7

4,8

2017

De daglige læringsmuligheder udnyttes
(spm 13)

5,2

5,7

5,5

5,4

4,8

5,0

5,8

5,6

5,5

4,9

5,1

4,7

6,0

5,0

2016

4,9

4,9

5,2

5,4

5,0

4,9

5,1

5,7

5,0

3,9

4,6

4,8

4,3

5,6

2017

Dit samlede udd udbytte

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

18

Lungesygdomme

* gennemsnit spm 15 og 16

274

16

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

I alt

12

Led- og Bindevævssygdomme

14

27

Kræftafdelingen

Ældresygdomme

100%

14

Infektionssygdomme

20

16

Hud- og Kønssygdomme

15

11

Neurologi

36

Diabetes og Hormonsygdomme

Hjertesygdomme

Nyresygdomme

100%

31

Børn og Unge

98%

82%

100%

100%

100%

96%

93%

100%

92%

100%

100%

100%

14

Blodsygdomme

100%

30

2017

2017

Akutafdeling

Svar
%

Antal
svar

5,3

5,0

5,1

4,8

5,1

5,6

5,7

4,8

5,7

5,6

5,7

5,3

5,4

4,7

5,3

2016

2016

5,2

5,0

5,2

5,6

5,6

4,8

5,0

4,7

5,0

5,6

5,6

5,1

5,2

5,0

5,6

4,9

5,1

5,5

4,5

5,1

4,8

4,9

4,6

5,3

5,0

5,4

5,2

4,8

4,1

4,8

5,0

5,3

5,1

5,2

5,2

4,6

4,8

4,5

5,1

5,3

5,5

5,2

4,9

4,7

5,2

2017

AT tilgodeset relevante
op-gaver og progression i
kompetence
spm 15/16*

MEDICINSKE SPECIALER

2017

Fået supervision
svarende til behov
(spm 12)

5,1

5,1

5,4

4,7

5,2

5,3

5,3

4,5

5,2

5,1

5,5

5,2

5,0

4,5

5,0

2016

5,1

5,0

5,0

5,3

5,2

4,8

5,2

4,5

5,1

5,3

5,5

5,3

4,9

4,5

5,5

2017

De daglige læringsmuligheder udnyttes
(spm 13)
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5,3

4,5

5,6

5,0

5,4

5,5

5,5

5,3

5,4

5,7

5,4

5,5

5,4

5,0

5,5

2016

5,5

5,6

5,7

5,7

5,6

5,3

5,5

5,1

5,6

5,5

5,9

5,6

5,5

5,0

5,7

2017

Dit samlede udd udbytte

94

* Gennemsnit sp. 15 og 16

AT = Arbejdstilrettelæggelse

503

Samlet AUH

11

Røntgen og Skanning, NBG

91

14

Patologi

I alt

5

Nuklearmedicin og PET

8

7

Neurofysiologi

8

7

Neuorøntgen

Røntgen og Skanning, Skejby

6

Mikrobiologi

Røntgen og Skanning, THG

6
7

4

Blodprøver og Biokemi

Farmakologi

3

Blodbank og Immunologi

Genetik

5

95%

96%

89%

100%

92%

93%

100%

100%

100%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

2017

2017

Arbejdsmedicin

Svar
%

Antal
svar

5,3

5,5

5,1

4,9

5,6

5,3

6,0

5,5

5,6

5,9

5,3

5,2

5,4

5,0

6,0

2016

2016

5,1

5,4

4,6

5,1

5,0

5,8

5,8

5,9

6,0

5,5

5,4

5,8

4,8

5,3

5,2

4,9

5,2

3,7

5,1

5,2

5,1

5,9

5,2

5,6

5,3

4,3

5,3

5,3

5,7

6,0

4,8

5,2

4,3

4,9

4,7

5,5

5,5

5,6

5,9

5,4

5,2

5,4

4,8

5,2

5,3

2017

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

TVÆRGÅENDE SPECIALER

2017

Fået supervision
svarende til behov
(spm 12)

5,0

5,1

3,8

5,1

5,1

5,0

5,8

5,3

5,5

5,8

4,0

5,0

4,9

5,3

6,0

2016

4,9

5,2

4,4

5,3

4,9

5,5

5,8

5,4

5,9

5,5

5,0

5,3

4,5

5,0

5,0

2017

De daglige læringsmuligheder udnyttes
(spm 13)

5,3

5,5

4,1

5,3

5,5

5,3

5,8

5,5

5,9

5,9

5,3

5,4

5,4

5,7

6,0

2016

5,3

5,5

4,8

5,4

5,2

5,6

5,4

5,9

5,9

5,8

5,4

5,7

5,0

5,7

5,6

2017

Dit samlede udd udbytte

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

Indikator

1

SG2

3+4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Kompetencevurdering

Inspektor
rapporter

T

UT

T

SG

UT

T

KIRURGISKE SPECIALER
SG

SG

T

Hjerte-Lunge-Karkirurgi,
Karkirurgisk

SG

SG

Hjerte-Lunge-Karkirurgi,
Thoraxkirurgisk

SG

SG

T

SG

UT

T

Kvindesygdomme og Fødsler

SG

SG

UT

SG

T

T

Mave- og Tarmkirurgi, NBG

SG

SG

UT

UT

UT

UT

Mave- og Tarmkirurgi, THG

SG

SG

UT

UT

UT

UT

Operation og Intensiv, NBG

SG

SG

T

SG

SG

T

Operation og Intensiv, THG

SG

SG

T

SG

SG

SG
T

Operation og Intensiv, Skejby

SG

SG

UT

SG

SG

UT
UT

Ortopædkirurgi

SG

SG

T

SG

UT

T

Plastik- og Brystkirurgi

UT

SG

T

SG

SG

T

Tand-, mund- og kæbekirurgi

SG

SG

****

T

SG

Urinvejskirurgi

SG

SG

T

UT

UT

UT

Øjensygdomme

SG

SG

T

SG

UT

T

Øre-, Næse- og Halskirurgi

SG

SG

T

UT*

UT

UT
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Hjerne- og Rygkirurgi
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Indikator

1

2

SG3+4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Kompetencevurdering

Inspektor
rapporter

MEDICINSKE SPECIALER
Akutafdeling

SG

SG

T

UT

T

Blodsygdomme

SG

SG

T

SG

T

SG

Børn og Unge

SG

SG

T

T

UT

SG

Diabetes og Hormonsygdomme

SG

SG

T

SG

T

SG

Hjertesygdomme

UT

SG

SG

T

UT

T

Hud- og Kønssygdomme

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Infektionssygdomme

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Kræftafdelingen

SG

SG

UT

SG

UT

SG

Led- og Bindevævssygdomme

SG

SG

SG

UT*

SG

SG

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

SG

SG

T

SG

UT

SG

Lungesygdomme

SG

SG

T

SG

UT

SG

Neurologi

SG

SG

SG

SG

T

UT

Nyresygdomme

SG

SG

T

SG

T

T

Ældresygdomme

SG

SG

UT***

SG

T

SG

TVÆRGÅENDE SPECIALER
Arbejdsmedicin

SG

SG

T

UT**

UT

T

Blodbank og Immunologi

SG

SG

T

SG

UT

SG

Blodprøver og Biokemi

SG

SG

T

SG

UT

SG

Farmakologi

SG

SG

SG

SG

T

SG

Genetik

SG

SG

SG

SG

UT

T

Mikrobiologi

SG

SG

SG

SG

T

SG

Neurorøntgen

UT

SG

SG

SG

SG

SG

Neurofysiologi

UT

SG

SG

SG

SG

Nuklearmedicin og PET

SG

SG

SG

SG

UT

SG

Patologi

SG

SG

T

UT**

UT

T

Røntgen og Skanning, NBG

SG

SG

T

UT

UT

SG

Røntgen og Skanning, Skejby

SG

SG

T

UT

T

UT

Røntgen og Skanning, THG

UT

SG

UT

UT

SG

* <50% gennemført 360 feedback
** Ikke gennemført 360° feedback i 2017
*** >2 mangler at evaluere
**** Ingen data fra evaluer.dk
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Bilag 8: Samlet vurdering af AUH - kvantitative indikatorer

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

Status

Kommentarer

Under tilstrækkelig

SG = ≥ 95 %; T = ≥90 %; Under tilstrækkelig < 90 %
I 2017 indgår denne indikator ikke på afdelingsniveau da der er brug
for en ny grundlæggende opgørelse af data i samarbejde med afdelingerne. Vil indgå igen i 2018.
SG = alle har gennemført eller er tilmeldt kursus i 2018/19 (37 afdelinger = 88%)
T = 1 ud af 2 gennemført eller 2 ud af 3 (0 afdelinger)
Under tilstrækkelig = ingen har gennemført (5 afdelinger)

Under tilstrækkelig

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

Er indført systematisk på alle afdelinger

Tilstrækkelig

SG; score i 6 af 8 grupper ≥ 5,3 og resten ≥4,7 (11 afdelinger)
T; score i 6 af 8 grupper ≥ 4,7 (21 afdelinger)
Under tilstrækkelig; øvrige (8 afdelinger)
Indikatorniveauet graderes 1 trin ned, hvis der mangler >2 evalueringer
(markeret med*)

Tilstrækkelig

SG; ≥ 90 % (24 afdelinger)
T; ≥ 80 % (3 afdelinger)
Under tilstrækkelig; <80 % (9 afdelinger; 4 afdelinger <50 % og 2, der
ikke gennemført 360°’s feedback i 2017)

Indikator 5
Evaluer.dk

Indikator 6
Andel af afdelinger hvor
360°’s feedback samtaler
gennemføres som planlagt
Indikator 7
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderings
metoder

Indikator 8
Andel af Inspektor rapporter
med tilfredsstillende score

Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

SG; ≥ 98 % af metoder anvendes i høj/meget høj grad og score i evaluer.
dk spm 5; ≥ 5,3 (5 afdelinger)
T; ≥ 80 % metoder anvendes i høj/meget høj grad og score i evaluer.dk
spm 5; ≥ 4,7(11 afdelinger)
Under tilstrækkelig; øvrige (26 afdelinger)
SG; ingen score 1 og 2, og minimum 6 score på 4 (21 rapporter)
T; ingen score 1, max 2 score 2, resten score 3 og 4 (13 rapporter)
Under tilstrækkelig; øvrige (8 rapporter)
1 har afdeling har aldrig haft besøg
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Indikator 2
hvor UAO har deltaget i eller
er tilmeldt Kursus for udd.
ansvarlig overlæge
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Noter

98

Noter
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