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Forkortelser:
AUH = Aarhus Universitetshospital
DNRLV = Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannnelse
DRRLV = Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
DSMU = Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
FAA = Fælles Akut Afdeling
FF = 360°’s Feedback Facilitator
KBU = Klinisk Basis Uddannelse
KF = Kontakt Forum, Region Midtjylland
LINK = www.lvu.auh.dk
LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd
LVU = Lægelig Videreuddannelse
PKL = Postgraduat Klinisk Lektor
RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering
UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge
UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge
UKYL = Uddannelseskoordinerende Yngre Læge
VUS = Videreuddannelsessekretariat

4

Forord
Formålet med Årsrapporten 2014 er at præsentere status i den lægelige videreuddannelse på Aarhus
Universitetshospital (AUH). Igen i år kan vi præsentere en særdeles positiv rapport om kvaliteten af den
lægelige videreuddannelse på AUH. Det er vi stolte af. Det sker ikke af sig selv – der er rigtig mange, der

I rapporten præsenteres kvalitetsdata som dokumentation og anerkendelse af det store arbejde, der
foregår med lægelig videreuddannelse på alle planer. Arbejdet i den lægelige videreuddannelse er dynamisk og skal hele tiden tilpasse sig udefrakommende udfordringer, og skal finde nye muligheder i takt
med, at strukturen i hospitalssektoren ændres. Den status, der præsenteres, er derfor et øjebliksbillede
af et helt års arbejde.
I Årsrapporten identificeres de områder, hvor der er behov for optimering enten på afdelings- og/eller
hospitalsniveau. Samtidig præsenteres de planer, der er lagt gennem fælles dialog for yderligere udvikling indenfor den lægelige videreuddannelse på AUH, og som vi ønsker skal afspejle Region Midtjyllands
værdier: dygtighed, dialog og dristighed.
I Årsrapporten for 2013 definerede vi en 10-punktsplan for udviklingen i den lægelige videreuddannelse
på AUH, og derfor er det naturligt at Årsrapporten for 2014 er bygget op omkring 10-punktsplanen.
I rapporten præsenteres
~~ Organiseringen af lægelig videreuddannelse på AUH
~~ Året der gik – en status på 10-punktsplanen
~~ Beskrivelse af, hvad AUH skal arbejde med fremadrettet i den lægelige videreuddannelse
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lægger et stort arbejde og engagement i at få uddannelsen til at fungere på et så højt niveau.

Rapporten er udarbejdet af uddannelseskoordinerende overlæger, Gitte Eriksen og Bente Malling, HR- Lægelig Videreuddannelse, i dialog med lægefaglig direktør, centerchefer og afdelinger. Sekretær for lægelig videreuddannelse Pia
Vestergaard Soelberg har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde og cand.it Tanja Arnholtz Jensen (ekstern
konsulent, Tanjas.dk) har foretaget databearbejdningen. Illustrationerne på for - og bagside samt udklip af disse er udført
af fuldmægtig Caroline Søndergaard Bendixen, Administrationen AUH.
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Indledning
Det er Aarhus Universitetshospitals mission at

det ikke er de samme afdelinger, der skal afgive

udvikle og varetage højt specialiseret behandling,

og modtage uddannelseslæger, kombineret med

forskning og uddannelse på internationalt niveau.

at de opgaver, som de alleryngste læger normalt

Uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale

har varetaget og fået læring af, fremadrettet skal

har høj prioritet på hospitalet, hvilket afspejler

varetages af andre.

sig i, at ”Uddannelsesopgaven” er udpeget som et
af fire strategiske fokusområder på hospitalets

På Årsmødet 2014 dagsordensatte lægefaglig

”Agenda 2015”.

direktør Claus Thomsen temaerne: ”Høj faglighed,
faglig stolthed og professionel holdning til patienternes sikkerhed ved at pointere, at vi uddanner

2014 været præget af forberedelserne til udflyt-

speciallæger for at sikre, at patienterne fortsat

ningen og dermed AUH under fælles tag. Ændrin-

kan få sikker behandling af høj kvalitet. En sik-

gerne i AUHs organisation og omlægningen til

ker behandling kræver gode kliniske skøn – skøn,

en større grad af ambulant virksomhed påvirker

der bygger på høj faglighed og refleksion”. Claus

alle sundhedsuddannelser. Det stigende fokus på

Thomsen ønsker at få fokus på mesterlæren som

sammenhængende patientforløb, patienten som

redskab til at sikre reflektionen og det kliniske

partner og patientsikkerhed skal tænkes ind i den

skøn. Det kræver, at vi arbejder med feedback kul-

måde vi uddanner fremtidens speciallæger på.

turen, og har et konstant fokus på, hvordan sam-

Vi vil blive udfordret på den måde, vi traditionelt

arbejde og organisering af arbejdet kan medvirke

bemander vores ambulatorier og dagkirurgiske

til, at den enkelte læge hele tiden bliver dygtigere,

enheder, og på de yngre lægers tilknytning til

hvilket vil resultere i gode patientforløb og god

sengeafdelingerne. Når patientforløbene ændrer

behandling på tværs af AUH.

sig, betyder det, at alle specialer skal ny-tænke uddannelsesplanlægningen, så uddannelseslægerne

I 2014 har disse emner derfor været på dagsor-

fortsat har mulighed for at følge patienternes

denen på alle niveauer af den lægelige videreud-

sygdomsforløb.

dannelse på AUH, og dette har givet anledning til
en række konkrete initiativer, der har som mål at

Udvidelse af Fælles Akut Afdeling i 2014 har bety-

bringe mester og lærling tættere sammen via en

det en omlægning af vagtberedskabernes sam-

uddannelsesfokuseret arbejdstilrettelæggelse.

mensætning på AUH, blandt andet for, at AUH kan

AUH har klare ambitioner om at kunne sikre

leve op til Region Midtjyllands krav om tilstedevæ-

lægelig videreuddannelse på et højt niveau, men

relse af speciallæge døgnet rundt.

oplever som andre hospitaler, at det stigende krav
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Arbejdet i den lægelige videreuddannelse har i

om effektiviseringer gør, at det bliver tiltagende
Udmøntningen af Sundhedsstyrelsens dimen-

nødvendigt, at de uddannelsesansvarlige sammen

sioneringsplan (2013-2017) for uddannelse af

med afdelingsledelserne arbejder med, hvordan

speciallæger og Region Midtjyllands omfordeling

der fortsat også kan sikres effektiv læring, mens

af klinisk basisuddannelse og medicinske introduk-

vi udfører arbejdet. Kvalitetsdata fra 2014 viser et

tionsstillinger, samt udvidelsen i antallet af hoved-

fortsat højt niveau, men med en nedadgående ten-

uddannelsesforløb slår igennem i 2015. Selv om

dens på de indikatorer, der er relateret til uddan-

nettoændringen i antallet af uddannelseslæger på

nelsesplanlægning og lærings-/uddannelsesmiljø.

AUH ikke er stor, har omlægningen stor betydning
for nogle afdelingers drift og vagtberedskab, idet
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Lægelig Videreuddannelse organisation og opbygning
I dette afsnit præsenteres omfanget af uddannel-

den lægelige videreuddannelse og som herigen-

sesopgaven og de aktører, der er involveret i den

nem får erfaring i rollen som leder/administrator/

lægelige videreuddannelse.

organisator. Funktionerne som UAO og UKYL er
beskrevet i fælles overordnede stillings- og funkti-

Afdelinger og lægelige
videreuddannelsesstillinger

onsbeskrivelse for UAO på AUH (LINK).

På hospitalet er 37 afdelinger involveret i klinisk

Alle læger ansat på AUH fungerer som kliniske vej-

basisuddannelse og speciallægeuddannelsen med

ledere i hverdagen, og en del har desuden funktion

deltagelse fra alle specialer, undtagen Retsmedi-

som hovedvejledere, hvor de i samarbejde med

cin. Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk afdelings data er

uddannelseslægen har ansvaret for de formelle

opdelt i specialerne Karkirurgi og Thoraxkirurgi.

elementer af uddannelsesforløbet. Der er udarbej-

Røntgen og Scanning er fusioneret fra januar

det fælles funktionsbeskrivelse for hovedvejledere

2014, men pga. opsætning i Evaluer.dk præsen-

på hospitalet (LINK).

teres data fra 3 enheder (NBG, THG og Skejby).
Tand-Mund-Kæbekirurgisk afdeling uddanner

På AUH og i Videreuddannelsesregion Nord er der

specialtandlæger. Status fra afdelingen indgår i

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

rapporten, idet afdelingen samarbejder tæt med

certificeret feedback facilitator (FF). På AUH er der

øvrige afdelinger på AUH og deltager i de lægelige

103 certificerede FF’ere fordelt på 36 afdelinger.

videreuddannelsesråd.
I alt 23 speciallæger på AUH varetager funktionen
Bilag 2 viser antal og type af forskellige uddannel-

som postgraduate kliniske lektorer (PKL) enten i

sesstillinger på de forskellige afdelinger. På AUH

eget speciale eller som tværgående PKL (jf bilag

var der pr. 31. december 2014 i alt 501 uddannel-

3). De postgraduate kliniske lektorer deltager i en

sesstillinger heraf 29 klinisk basislægestillinger,

række fælles aktiviteter i regi af Videreuddannel-

122 introduktionsstillinger, 350 hoveduddannel-

sesregion Nord og Center for Sundhedsvidenska-

sesstillinger samt 5 uddannelsesstillinger i spe-

belige Uddannelser (tidligere Center for Medicinsk

cialtandlægeuddannelsen. Dette er sammenlignet

Uddannelse) med fokus på medicinsk pædagogik

med 2013 et uændret antal uddannelsesstillinger.

og organisatoriske aspekter på området lægelig
videreuddannelse.

Aktører i den lægelige
videreuddannelse på afdelingerne

På AUH er 32 læger en del af Sundhedsstyrelsens

I bilag 3 ses en oversigt over aktørerne i den

inspektorkorps. Gennem inspektorbesøg på andre

lægelige videreuddannelse på AUH. Der var pr. 31.

afdelinger opnår disse læger viden om, hvordan

december 2014 ansat 48 uddannelsesansvarlige

lægelig videreuddannelse varetages andre steder.

overlæger (UAO), 1 uddannelsesansvarlig special-

Såvel PKL’er som inspektorer medvirker til, at

tandlæge samt 1 uddannelsesansvarlig speciallæ-

hospitalet får input til arbejdet med den lægelige

ge på AUH. Alle afdelinger har en eller flere uddan-

videreuddannelse udefra.

nelseskoordinerende yngre læge(r) (UKYL), som
i høj grad deltager i de faste aktiviteter indenfor
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Organisering af den lægelige
videreuddannelse på AUH

ansvarlige overlæge har til opgave at sikre, at alle,

Den lægefaglige direktør er den øverst ansvarlige

har den fornødne kompetence og uddannelse til

for den lægelige videreuddannelse på hospitalet.

at varetage de forskellige områder (supervision

På AUH ledes den lægelige videreuddannelse af

og vejledning, kompetencevurdering, afholde vej-

to uddannelseskoordinerende overlæger i tæt

ledersamtaler samt sikre karriererådgivning) som

samarbejde med de enkelte afdelinger og centre.

beskrevet i funktionsbeskrivelserne for hovedvej-

De uddannelseskoordinerende overlæger sikrer

ledere og kliniske vejledere.

der er involveret i den lægelige videreuddannelse

den lægelige videreuddannelse på hospitalet, og

Langt de fleste UAO’er har et konstruktivt sam-

mødes rutinemæssigt med den lægefaglige direk-

arbejde med afdelingsledelsen, og alle afdelinger

tør og HR-chefen. Alle afdelinger og centre har

har en eller flere UKYL’er. Uddannelsesteamet er

en af de to uddannelseskoordinerende overlæger

på flere afdelinger udvidet til også at omfatte nøg-

som primær kontaktperson.

lepersoner som skemalægger, undervisningsansvarlig yngre læge samt specialets postgraduate

Der er etableret lægeligt videreuddannelsesråd
(LVR) på de 5 centre på AUH, som består af de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger, centerchef(er), samt
de uddannelseskoordinerende overlæger, som er
formand for rådet. De lægelige videreuddannelsesråd er bindeled mellem hospitalsledelse, centre
og afdelinger, og aktiviteten i rådene bidrager
ifølge kommissoriet for LVR (LINK) til den overordnede strategiske indsats for at uddanne og udvikle
kompetente og engagerede medarbejdere på AUH
gennem ”Faculty Development” (uddannelse og
udvikling af vejledere og undervisere i den læge-

kliniske lektor.
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udvikling, koordinering og rådgivning i forhold til

lige videreuddannelse).
Krumtappen i den lægelige videreuddannelse
er fortsat uddannelsesteamet på afdelingen
som UAO(’er), UKYL(’er) og afdelingsledelsen.
Den uddannelsesansvarlige overlæge har efter
delegation fra afdelingsledelsen ansvaret for, at
alle uddannelsesforløb i afdelingen er tilrettelagt,
så den enkelte uddannelseslæge kan opnå de
kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen
og uddannelsesprogrammet. Den uddannelses-

11

LVR-møder

KBU møde
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DSMU
360o’s styregruppemøde
360o’s FF Fyraftensmøde

Referater fra

Årsrapport

3-timers møder

LUDO

Aktivitetsdata

besvarelse

databearbejdning
Statusmøder

3-timers møder
dec.

3-timers møder

Årsrapport:
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udarbejdelse
feb.

nov.

Statusmøder
360 ’s FF kursus
o

3-timers workshop

LVR-møder

okt.

marts

sept.

april

LVR Møder

Statusmøder

3-timers workshop
maj

aug

360o’s FF kursus

AMEE

juli

Årsrapport:
udarbejdelse

juni

Afdelinger
Årsmøde

360o’s styregruppe-møde

KBU møde

HR-LVU

Årshjulet for arbejdet i den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital
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Arbejdet i den lægelige
videreuddannelse
Arbejdet med den lægelige videreuddannelse

Uanset model har kravet om forberedelse skabt

følger Årshjulet. I juni måned afholdt vi Årsmødet

mere strukturerede og fokuserede diskussioner

(temadøgn) for alle medlemmer af de lægelige

og mere liv i møderne, hvilket var formålet med at

videreuddannelsesråd med 80 deltagere. Den

ændre formen.

lægefaglige direktør deltog i en del af mødet.
Afdelingernes uddannelsesteam arbejder videre
med de overordnede temaer, som endvidere går

for, hvilke fælles udviklingstiltag/temaer, der

igen i de øvrige mødefora vedrørende lægelig

skal arbejdes med i det kommende år. Det fæl-

videreuddannelse på AUH. Temaerne indgår i

les tema for 2014 - 2015 var feedback (Se afsnit

3-timers møderne, hvorved det sikres, at uddan-

”Kompetencevurdering og feedback”), mesterlære

nelseslægernes mange ideer inddrages. På de

(se afsnit ”Kvalitet i vejledning og samtaler”) og

årlige statusmøder med afdelingerne indgår de

arbejdstilrettelæggelse (se afsnit ”Arbejdstilret-

overordnede temaer i handleplan for afdelingens

telæggelse og uddannelsesplanlægning”). Samti-

arbejde med den lægelige videreuddannelse for

dig var der fortsat fokus på indsatsområderne fra

det kommende år.

tidligere år: uddannelsesvejledning og karrierevejledning.

Ringen sluttes med udgivelse af Årsrapporten,
som viser, hvordan der på overordnet plan er

På LVR-møderne i centrene arbejdes der med de

arbejdet med den lægelige videreuddannelse på

fælles udviklingstemaer, men det enkelte LVR be-

hospitalet. Data fra Årsrapporten tjener som sta-

slutter, hvordan arbejdet udmøntes i eget center.

tus for arbejdet i den lægelige videreuddannelse

Herudover beslutter rådet, hvilke øvrige temaer,

og danner dermed udgangspunkt for beslutning

de finder det relevant og spændende at arbejde

om fælles tema for det kommende år i relation til

med. På den måde skabes ejerskab og motiva-

Årsmødet.

tion samtidig med, at der sikres en meget vigtig
udveksling af viden og erfaringer mellem afdelin-

Statusmøderne

gerne. Deltagelse af henholdsvis den lægefaglige

Statusmøder er centrale i kvalitetsmonitoreringen

direktør og centercheferne i videreuddannelses-

i LVU. Statusmøderne gennemføres årligt med alle

rådsmøderne sikrer ledelsesmæssig opbakning og

afdelinger og med deltagelse af ledende overlæge,

understøtter fælles retning og mål for udviklingen

UAO(’er), UKYL(’er) og den uddannelseskoordine-

af i den lægelige videreuddannelse på AUH.

rende overlæge som møderleder og referent. Ud
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På Årsmødet gøres status, og der lægges en plan

fra de tilgængelige kvalitetsdata (jf kvalitetsmoDer er i 2014 afholdt 3 møder i centrenes uddan-

nitorerings tabellen, side 19) og erfaringer fra det

nelsesråd. I 2014 er struktur og form på møderne

forgangne år gøres status for LVU. Der opstilles

ændret for at skabe mere deltageraktivitet og øge

mål for det kommende års arbejde med at for-

udveksling af ideer, viden og erfaring. Der er ind-

bedre videreuddannelsen, og der udarbejdes en

ført krav om forberedelse til møderne fx læsning

konkret handleplan, med såvel små som store mål.

af artikler eller fremlæggelse af resultater samt

Herudover afholdes statusmøder med centerle-

mini-workshops. I Hoved-Neuro-Centret har en af

delsen, hvor arbejdet med den lægelige videreud-

afdelingerne været ansvarlig for mødet, herun-

dannelse i centrets afdelinger diskuteres.

der forberedelse og udarbejdelse af dagsorden.
13

linger i Hoved-Neuro-Centret og 1 i akutcentret

3-timers møderne uddannelseslægernes
mange kreative ideer

at prioritere afholdelse af statusmøder indenfor

Der er afholdt 3-timersmøde på de 36 afdelinger,

tidsperioden medio februar – medio juni 2015.

som har uddannelseslæger, og 3-timersmøderne

Der er afholdt statusmøde på 34 af 37 afdelinger.
Det har desværre ikke været muligt for 2 afde-

er således fuldt implementeret på AUH. For at
Det er forskellige temaer, der fylder i de enkelte

skabe ejerskab og involvering er uddannelseslæ-

afdelinger men overordnet samler diskussionerne,

gernes forslag diskuteret på et fælles lægemøde

og dermed de konkrete handleplaner, sig om føl-

i afdelingen forud for beslutningen om, hvad der

gende fem områder:

skulle med i den handleplan, som er udarbejdet i
samarbejde mellem uddannelsesteamet og afde-

1.

Arbejdstilrettelæggelse, lægeressourcer og

lingsledelsen.

lægestabsstruktur
Det faste tema på årets 3-timers møde var
2.

Klinisk oplæring (mesterlære) og kompetence-

”Feedback”, og alle afdelinger vil arbejde med at

vurdering

forbedre feedback kulturen. De mange ideer til
at promovere feedback fremgår af faktaboksen

3.

Mødestruktur, undervisning og formidling

4.

Faculty Development

5.

Forberedelse til fusion og/eller udflytning
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næste side.

Faktaboks 1

Uddannelseslægernes ideer til promovering af feedback og forbedring af feedback kulturen
• Systematisk feedback fra bagvagt til forvagtens journal
• Feedback på operative procedure
• Uddannelseslægen vælger patient på stuegang til struktureret supervision
• Formaliseret feedback efter vagt for at styrke klinisk beslutningstagen
• Undervisning/oplæg om feedback og kompetencevurdering
• Bruge EPJ’s opgavetildelingsfunktion
• Ambulante og OP notater går til sektoransvarlig eller sektoransat efter aftale
• Feedback & supervision af hoveduddannelseslæger i funktionen som hovedvejleder
• Ophænge ”Feedback-plancher”
• Øge forståelsen af feedback – i alle faggrupper
• Direkte feedback i fokus
• Feedback temadag
• Indføre kittelkort ”FRISK” og ”TAK”
• Laminerede kort – vil gerne give – vil gerne have feedback (ying/yang kort)
• Indføre ”ISBAR”
• Bruge BOGERD
• Nudging med bolde, der viser hver gang man har fået/givet feedback
• Lægge feedback sedler i dueslaget
• Feedbackkasse til god feedback
• Stjerneskema til supervision
• Udnævne ”bedste supervisor”, ”bedste kliniske læremester”, pokal til bedste ”feedbacker”,
månedens ”feedbacker ”

Rigtig mange af ideerne til optimering af feedback
i afdelingen involverer ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og spænder fra aftale om at stramme
op på forstuegang og konferencer til at afsætte
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• Tid til vejledersamtaler

konkret tid/tidspunkt til supervision i forbindelse
med stuegang, ambulatorium og konferencer.
Der er mange gode ideer til, hvordan man kan
udnytte de muligheder, der allerede er, og stor
iderigdom i forslagene til handlinger, der vil kunne
øge muligheden for at give og modtage feedback. I
afsnittet om arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning uddybes disse tiltag (se faktaboks
2). Endelig er der flere afdelinger, der har forslag
til sociale tiltag som at spise frokost sammen for
også her at skabe fælles ånd i afdelingen.
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Interne fora
Der afholdes halvårlige møder mellem uddan-

Styregruppe 360°’s feedback

nelsesansvarlige overlæger på afdelinger inkl.

Styregruppen, der består af feedback facilitatorer

psykiatrien, PKL i almen medicin og de uddannel-

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

seskoordinerende overlæger, som er ansvarlige

dannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen

for møderne. De nye uddannelsesforløb for almen

som formand. Der er afholdt et styregruppemøde i

medicin betyder, at uddannelseslægerne har 6

2014. Der er i efteråret afholdt FF-fyraftensmøde

måneders ansættelse i Fælles Akut Afdeling (FAA),

med temaerne: Rollen som feedback facilitator

hvor den første startede 1. november 2014. Sam-

på AUH – fra novice til erfaren; Analyse af 360°’s

tidig betyder omlægningen i en overgangsperiode

feedbackrapporter; Handleplaner – hvordan i

et øget antal uddannelseslæger på afdeling A og Y

praksis? Hvordan skabes ejerskab hos den yngre

på grund af overlap mellem de, der følger ”gam-

læge, og hvad med efter samtalen? Samt Tips

mel” og ”ny” ordning.

& tricks til det, der udfordrer en FF med afsæt i
deltagernes egne erfaringer.

KBU-gruppen
Der er etableret et fast mødeforum for de uddannelsesansvarlige overlæger, der er involveret i
klinisk basisuddannelse (KBU) inkl. PKL for KBU og
PKL for FAA, mens PKL i psykiatri og PKL i almen
medicin deltager ad hoc. Møderne afholdes ca.
2 gange årligt og tjener til udveksling af status,
information, samt nye fælles tiltag. De uddannelseskoordinerende overlæger er ansvarlige for
møderne.
Der er afholdt 3 møder med temaerne: Fordeling
af KBU-læger internt på AUH, Supervision og
feedback, Supervision og vejledning fra andre
afdelinger for KBU ansat i FAA, 360°’s feedback for
KBU-læger, Introduktion af KBU-læger på AUH.
Da en del af de akutte patienter på afdeling E og L
modtages i FAA, har de 2 afdelingers UAO’er været
inviteret med til møderne i KBU-gruppen i 2014
for at styrke samarbejdet omkring uddannelsen af
yngre læger i FAA.
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Eksterne fora
er delkursusledere på enten specialespecifikke

Universitetshospital arbejder med den lægelige vi-

kurser eller forskningstræningskurser, hvor der

dereuddannelse og medicinsk pædagogik udenfor

i alt er leveret 360 dagsværk i 2014. Herudover

hospitalet i diverse fora sundhedsvidenskabelig

underviser ca. 300 læger på de obligatoriske ge-

som undervisere/kursusledere på de obligatoriske

nerelle og specialespecifikke kurser i den lægelige

generelle og specialespecifikke kurser, og som del

videreuddannelse. Data viser, at der i alt leveres

af forskningsmiljøet på Center for Sundhedsud-

ca. 3200 konfrontationstimer pr år (dvs. eksklusiv

dannelser på Aarhus Universitet. Derfor indsam-

forberedelse og transport), og at stort set alle

les hvert år oplysninger fra alle UAO’er om disse

afdelinger bidrager til at løfte denne opgave. Tal-

eksterne aktiviteter som betyder, at læger er med

let er reelt endnu højere idet 3 større afdelinger,

til at involvere sig i at sikre kvaliteten af patientbe-

ikke har indgivet data. Det store engagement,

handlingen i et længere perspektiv.

som rigtig mange læger lægger i at stille op som
undervisere, bidrager til at øge videndelingen på

Kursusledere og undervisere
på obligatoriske kurser i den
lægelige videreuddannelse

AUH. Samtidig understøttes hospitalets strategi

En opgørelse fra 2014 over læger fra AUH viser,

mende speciallæger.

om at bidrage til at sikre den bedste viden og den
bedste behandling – i dette tilfælde for de kom-

at 7 har funktion som hovedkursusledere og 105

Regionale Mødefora

Repræsentation i eksterne fora

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)

Lægefaglig direktør Claus Thomsen
Suppleanter:
Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling og fra 2015
Gitte Eriksen

Specialespecifikke uddannelsesudvalg,
Videreuddannelsesregion Nord*

Uddannelsesansvarlige overlæger
Uddannelseskoordinerende yngre læger

Følgegruppe for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (associeret)

Styregruppe for forskningstræning, Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (formand)
Professor Anne Mette Hvas (repræsenterer hospitalerne Region
Midtjylland)
Professor Lars Østergaard (repræsenterer Aarhus Universitet)

Rådgivningsgruppe for færdighedstræning

Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (udpeget af
Region Midt)

Kontaktforum

Fuldmægtig Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale)
Fællestillidsmanden for yngre læger
Uddannelseskoordinerende overlæger
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Det anses som positivt, at mange læger fra Aarhus

Nationale mødefora
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV)

Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (udpeget af
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS)

Specialeselskabernes bestyrelse

Mindst 200 læger ansat på AUH sidder enten i bestyrelsen for
specialeselskabet (ca. 45), specialets yngre læge bestyrelse (ca.
25) har medlemmer i uddannelsesudvalget (ca. 60) eller er i 2014
repræsenteret i andre nationale arbejdsgrupper omkring lægelig
videreuddannelse fx revision af målbeskrivelser (ca. 70)

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen er i 2014 valgt
ind i bestyrelsen

* For nogle specialer er udvalget nationalt, samme repræsentanter
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Uddannelsesprojekter og forskning i
medicinsk uddannelse på AUH
Der er lang tradition for at iværksætte og gen-

Abstracts

nemføre uddannelsesprojekter på AUH, og mange

•

Guldbrand D. National konsensus om krav til

af disse har fået støtte fra Region Midtjyllands

kompetenceniveau i transthoracal eccocar-

Initiativmidler. Desværre har Region Midtjylland

diografi: et Delphistudie. Dansk Kardiologisk

valgt at indefryse midlerne i 2015 som led i den

Selskabs Årsmøde.

omfattende spareplan. Der vil derfor ikke blive
iværksat nye projekter med midler herfra i 2015,

•

Sørensen AB & Christensen MK. Introducing

selv om der var fremsendt mange og gode ideer

»optimal challenges« in resident training. The

til udviklings- og forskningsprojekter i den læge-

AMEE Congress, 2014, Milano, Italien (oral præ-

lige videreuddannelse. Ud over disse midler er der

sentation).

mulighed for via specialets PKL at søge midler til
færdigheds- og simulationstræningsprojekter

•

Eriksen GV, Hjøllund C, Bjørg G, Ehlert H & Mal-

gennem Rådgivningsgruppen for færdigheds- og

ling B. Exploring experienced feedback facilita-

simulationstræning.

tors’ approach to the MSF dialogue. The AMEE
Congress, 2014, Milano, Italien (poster præsen-

Publikationer
•

practice is efficient practice: a randomised

•

tation).

Bjerrum AS, Eika B, Charles P & Hilberg O. Dyad
•

Holdgaard HO, Thygesen C, Rubak S, Charles P.

bronchoscopy simulation study. Medical Edu-

Accelerated learning i anaesthetic Training: A

cation 2014; 48(7), 705-12. DOI: 10.1111/medu.

Pilotstudy. The AMEE Congress, 2014, Milano,

12398

Italien (oral præsentation).

De Lasson L, Just E, Malling B. Gruppecoaching

•

De Lasson L, Just E, Malling B. Gruppecoaching

understøtter yngre lægers fagprofessionelle

giver yngre læger nye perspektiver og hand-

udvikling. Ugeskrift for Læger 2014; 176/9: 839-

lemuligheder. Dansk Selskab for Medicinsk

841.

Uddannelse Årsmøde. Vandt posterprisen for
originalitet og layout.

•

Høst D, Malling B. Refleksion som læringsmetode i den professionelle rolle er vigtig. Ugeskrift
for Læger 2014 176/ 2014;176:V06130417.

•

Eriksen GV & Malling B. Valideret model for
360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse er gennemførlig og acceptabel. Ugeskrift
for Læger 2014; 176: VO9130543.
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Kvalitetssikring og monitorering af
den lægelige videreuddannelse
I dette afsnit beskrives den model, der i 2014 er

1.

Introduktion

anvendt på AUH for at følge kvaliteten i den læge-

2.

Vejledning og supervision

lige videreuddannelse. Kvaliteten måles gennem

3.

Uddannelsesvejledning

indikatorer, da det ikke er muligt direkte at måle

a.

om hospitalet eller afdelingerne leverer ”god ud-

Foreligger de obligatoriske uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner

b.

Vejledersamtale

år og fremstår i år som en færdig model, idet alle

c.

Karrierevejledning

definerede standarder nu måles gennem indika-

d.

Forskningsplaner

torer. I 2014 er udviklet en indikator 9, der handler

e.

Uddannelsesudbytte

om implementering af kompetencevurdering.

f.

Personlig Udvikling

4.

Klar struktur og organisering

Kvalitetsmonitoreringsmodellen

a.

Formaliseret undervisning

Modellen for monitorering af ”god uddannelse”

b.

Konference- og mødestruktur

på AUH indeholder intern evaluering (kvantitative

c.

Arbejdstilrettelæggelse med fokus på ud-

og kvalitative data indsamlet internt), brugerople-

dannelse

vet kvalitet (Evaluer.dk) samt ekstern evaluering

5.

Kompetencevurdering

(inspektorrapporter). Modellen er udviklet ud fra

6.

Uddannelseskultur

litteraturen og indeholder 7 standarder:

7.

Udvikling

Årsrapport 2014 - HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital

dannelse”. Modellen er udviklet over de sidste 3-4

Byggesten i kvalitetsmonitoreringen i den lægelige videreuddannelse på AUH
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Ud fra standarderne er defineret 9 indikatorer, der

niveauer: ”særdeles godt”, tilstrækkelig” og ”under

er beskrevet i bilag 1.

tilstrækkeligt”. Niveauet er sat højt, hvilket afspejler hospitalets vision og ambitioner for LVU, samt

Til indikatorerne er knyttet en række data og

understøtter hospitalets mission om at uddanne

evalueringer/målinger, der tilsammen monitorerer

og udvikle kompetente og engagerede medarbej-

kvaliteten i den lægelige videreuddannelse (LVU)

dere.

på AUH (tabel 1). For alle indikatorer er defineret 3
Tabel 1 - Kvalitetsmonitoreringsprogram for LVU 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

x

x

xx

Målinger
Statusmøder
3-timers møder

xx

Lægelige videreuddannelsesrådsmøder

(x)

xx

(x)

xx

xx

xx

x

xx

Aktivitets data*

x

x

xxx

xxx

x

xxx

x

x

LUDO

xx

xxx

xx

xx

xxx

xxx

x

Evaluer.dk

xxx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

xx

xx

x

360 os feedback**

x

Inspektor
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
(x)
xxx
x
rapporter
* Måler standarderne 1-4, samt som et nyt tiltag i 2014 standard 5 (kompetencevurdering)
** Mål for uddannelsen i rollerne som kommunikator, samarbejder, professionel og leder/administrator/organisator
*** Udvikling af LVU monitoreres gennem alle indikatorer ved at sammenligne med tidligere år, men vurderes primært kvalitativt gennem statusmøder, 3-timers møder samt på møderne i LVR.

Aktivitetsdata

I surveyen indgik en spørgeskemaundersøgelse

Alle afdelinger har via en elektronisk survey ind-

(bilag 4), der giver de første ”målinger” på, hvor

sendt aktivitetsdata december 2014, men ikke alle

langt afdelingerne er med implementeringen af

UAOér har besvaret alle spørgsmål. Aktivitetsdata

kompetencevurdering (fig. 2). I undersøgelsen blev

er indrapporteret fra flere UAO’er på samme afde-

afdelingerne bedt om at angive i hvor høj grad de

ling, hvor det for UAO’erne gav mening at besvare

anvender de metoder, som er fastlagt i specialets

afsnitsvist (gælder Røntgen og Scanning, Kar- og

målbeskrivelse og i uddannelsesprogrammer for

Thoraxkirurgi samt de anæstesiologiske afdelin-

uddannelsesforløb i afdelingen.

ger).
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Den eksterne vurdering af kvaliteten i den lægelige
videreuddannelse på AUH – Inspektorordningen
Den eksterne evaluering varetages af Sundheds-

”særdeles god”, 19 ”tilstrækkelig” og 12 ”under

styrelsen gennem inspektorordningen. Der er i

tilstrækkeligt” niveau.

2014 gennemført 9 inspektorbesøg på AUH, og i
de fleste tilfælde blev AUH’s procedure omkring

Fig. 1 - Inspektorrapport indikatorniveau 2013-

inspektorbesøg fulgt (LINK). Modellen indebærer

2014

et formøde, hvor det sikres, at inspektorerne får
de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger samtidig med, at dialogen på formødet understøtter
torrapporten er modtaget afholdes et obligatorisk
møde med deltagelse af centerledelsen, hvorved
den direkte ledelsesmæssige forankring sikres
samtidig med, at det er muligt at diskutere og
kommentere rapporten i et bredere perspektiv.
Alle inspektorrapporter diskuteres med den lægefaglige direktør.

Sammenlignet med status 31. december 2013 er
det uændret 20 i afdelinger, der ikke har haft in-

I alle besøg har der været repræsentation fra

spektorbesøg indenfor den forventede tidsramme

hospitalsledelsen (lægefaglig direktør og/eller

på 4 år. Der er planlagt besøg på 4 af disse afdelin-

uddannelseskoordinerende overlæge) og center-

ger i 2015, men det er forsat 14 afdelinger, der ikke

ledelse, hvilket er positivt bemærket i alle inspek-

har haft besøg siden 2010. 2 afdelinger har aldrig

torrapporter. Inspektorernes vurdering bringer 2

haft besøg, men den ene har planlagt besøg i 2015.

afdelinger (Klinisk Farmakologisk afdeling og Tand
- Mund - Kæbekirurgisk afdeling) op på niveauet

Konklusion og perspektivering

”særdeles god”. Alle afdelinger undtagen Urinvej-

Status for AUH »indikator 9«: ”Inspektorrappor-

kirurgisk afdeling K skal have rutinebesøg efter 4

ter” vurderes som værende ”tilstrækkelig”.

år. Inspektorbesøget på afdeling K var et genbesøg
efter tidligere kritisk rapport i 2011, og det var glæ-

AUH tillægger inspektorbesøgene stor værdi, men

deligt, at inspektorerne vurderede, at uddannelsen

det er vigtigt for AUH, at den eksterne evaluering

i afdelingen er i en positiv udvikling, men fandt det

efterfølgende skaber mest mulig uddannelses-

dog nødvendigt med et genbesøg efter 30 mdr. Der

værdi idet besøgene kræver stor planlægning og

er i samarbejde med center- og afdelingsledelsen

forberedelse for den enkelte afdeling. Der vil der-

aftalt en deltaljeret handleplan i samarbejde med

for fortsat blive gjort en stor indsats fra HR-LVU

den uddannelseskoordinerende overlæge.

med at understøtte besøgene.
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afdelingens selvevalueringsproces. Efter inspek-

I bilag 5 (Inspektorbesøg – status pr. 31. december
2014), er angivet i alt 43 afdelinger heri indgår 5
afdelinger, der er i dag er lagt sammen (MEA og E
(NBG/THG), og Røntgen og Scanning (NBG, THG
og BDA) hvoraf 11 har opnået indikatorniveauet
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10-punktsplanen 2014
De seneste år har der været fokus på at få struktur
og rammer omkring den lægelige videreuddannelse på plads, men tiden er nu moden til at se mere
på indhold og holdning til den fælles uddannelsesopgave. Vi er i gang med det lange seje træk med
at optimere og udvikle uddannelses- og læringskulturen i organisationen. Vi vil dog samtidig have
fokus på struktur og hele tiden øge viden/færdigheder hos vores Faculty - ”uddannerne” - samtidig
med, at vi fastholder det vi allerede er lykkedes
med i den lægelige videreuddannelse.

Arbejdet med forbedring af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse foregår på flere planer: struktur, indhold og
kultur

Præsentation af 10-punktsplanen
I Årsrapporten for 2013 blev indsatsområderne for lægelig videreuddannelse på AUH
præsenteret i 10-punktsplanen.
På Årsmødet 2014 blev det besluttet, at der i
2014/2015 skulle være et særligt fokus på:
~~ Kompetencevurdering og feedback
~~ Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning
~~ Faculty Development
~~ Mesterlære - arbejdsbaseret læring

Mesterlæren
Særligt for mesterlæren gælder, at den indgår som
et fælles element i 10-punktsplanen, man kunne
næsten fristes til sige, at vi ud fra 10-punktsplanen
arbejder med at få mesterlæren tilbage i den daglige kliniske praksis!
I de følgende afsnit præsenteres status for arbejdet med de enkelte områder i 10-punktsplanen
for den lægelige videreuddannelse på AUH i 2014.
Samtidig skitseres, hvordan der fremadrettet skal
arbejdes med at optimere kvaliteten på af den
lægelige videreuddannelse. I bilagene 1 – 9 ses i
10-punktsplanen for udviklingen af den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital i prioriteret
rækkefølge

lighed med tidligere år resultater af kvalitetsmonitoreringen på afdelings-, center- og hospitalsniveau.

22

1. Kompetencevurdering og feedback
Struktureret og systematisk kompetencevurde-

kompetenceoversigtstavle (se nedenfor). Uddan-

ring var indsatsområde for LVU på AUH i 2013,

nelseslægerne skal selv sørge for, at tavlen hele ti-

og herigennem satte vi indirekte også feedback

den er ajourført og er selv ansvarlige for at udfylde

på dagsordenen, idet kompetencevurdering altid

feltet ”Mit måneds fokus”, hvor de tilkendegiver,

indebærer feedback. Vi satte fokus på disse om-

hvilke kompetencer, de lige nu er i gang med at

råder, fordi kompetencevurdering er den danske

erhverve, eller klar til at blive vurderet i.

specialist eksamen. AUH er derfor forpligtiget til
at sikre, at der gennemføres kompetencevurdering med brug af de obligatoriske metoder som de
har vi i 2014 valgt en ny indikator, der monitorerer
implementeringsgraden af kompetencevurdering.
For at opnå niveauet ”særdeles god” skal ≥ 98% af
de obligatoriske metoder anvendes i ”høj eller meget høj grad” vurderet ud fra afdelingens selvrapporterede data”. Idet indikatoren er ny gøres kun
status på hospitalsniveau i 2014.

Arbejdet med implementering
af kompetencevurdering
Kompetencevurdering og praktisk brug heraf er et
væsentligt element på såvel vejlederkurser, som
på kursus for uddannelsesansvarlige overlæger
og derfor er kursusdeltagelse en del af implemen-

Kompetenceoversi
gtstavle fra
anæstesiafdelinge
n T HG

teringsstrategien. Fra 3-timers møderne i 2013,
der havde kompetencevurdering som obligatorisk

I afdelingerne har uddannelsesteamet sat fo-

tema ved vi, at uddannelseslægerne mangler viden

kus på, hvordan kompetencevurdering kan blive

om, hvordan de selv kan bidrage til, at der foreta-

en integreret del af det daglige kliniske arbejde

ges en effektiv kompetencevurdering. På møderne

bl.a. ved information om kompetencevurdering

i de lægelige videreuddannelsesråd har viden om

ved morgenmøder/undervisning på konferencer,

og diskussion af, hvordan kompetencevurdering

5-minutters indlæg, eller som dagsordenpunkt

gennemføres i praksis været på dagsordenen i

på møder i afdelingen. Flere afdelinger arbejder

flere omgange. Et resultat heraf er bl.a., at alle

med uddannelsesmapper, der viser de kompeten-

afdelinger har systematisk brug af kompetence-

cer uddannelseslægerne skal opnå i afdelingen/

vurdering i en eller anden form kombineret med

teamet og hvilke, som primært skal læres et andet

tiltag, der styrker brugen af feedback med i hand-

sted. Uddannelsesopgaven deles op i håndterbare

leplanerne for lægelig videreuddannelse i 2015.

»bidder«, så hverken uddannelseslægerne el-

I handleplanerne indgår uddannelseslægernes

ler vejlederne skal bruge energi på at forsøge at

forslag og ideer fra 3-timersmøderne.

overskue alle dele af uddannelsesforløbet, men i
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enkelte specialer har besluttet at bruge. Derfor

fællesskab kan fokusere på at få mest mulig læring
Synliggørelse af kompetencevurderingen er es-

ud af det, der skal læres på det givne tidspunkt i

sentiel, og dette kan gøres fx ved brug af en

uddannelsen.
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Status for brug af de obligatoriske
kompetencevurderingsmetoder

Tabel 2 - Brug af kompetencevurdering
Kompetencevurderingsmetode

I Sundhedsstyrelsens rapport om kompetencevurderingsmetoder fra 2013 beskrives 4 overordnede
metoder: ”Direkte Observation”; ”Retrospektive
Metoder”, ”Helhedsvurdering”; og ”Kompetencevurdering i forbindelse med færdighedstræning”.

Direkte
Observation

Antal afdelinger, der skal
anvende

Struktureret
observation

33

OSATS/DOPS

13/25

Kompetencekort

29

I kvalitetsmonitoreringen er det kun de tre første

NOTTS/ANTS

3/3

typer af metode, der indgår, idet færdighedstræ-

Audit

36

Case-baseret
diskussion

34

Refleksive rapporter

14

Bedømmelse af
skriftligt materiale

24

360°´s feedback

42*

Generel vurdering

35

ning kun i mindre omfang anvendes i den daglige
klinik.

Retrospektive metoder

I tabel 2 vises svar fra 44 UAO’er repræsenterende
34 afdelinger, 5 anæstesiologiske og 3 radiologiske, 1 thoraxkirurgisk og 1 karkirugisk afsnit i
forhold til deres brug af de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder, der angives i målbeskrivelsen.

Helhedsvurderinger

Selvrapporterede data fra 44 UAO’er. *For neuroradiologisk
og neurofysiologisk afdeling gælder, at uddannelseslægerne får foretaget 360°’s feedback på andre afdelinger.
Afdelingerne bidrager med respondenter og feedback
facilitatorer (forkortelser - se bilag 4)

Fig. 2 - Anvendelsesgraden af kompetencevurderingsmetoderne på AUH 2014

Selvrapporterede data fra 44
UAO’er. Data er angivet i procent af de UAO’er, der angav
at skulle anvende de enkelte
metoder (antal angivet i
firkanten)
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Alle specialer skal anvende en eller anden form for

bruges på ca. 80 % af alle afdelinger, men er heller

struktureret klinisk observation, hvor en klinisk

ikke implementeret fuldt ud. Audit er tidskræ-

vejleder observerer, hvordan en uddannelseslæge

vende, og det er ikke alle specialer, der har hjulpet

udfører en arbejdsopgave og derefter giver sin

de kliniske vejledere ved at give struktur for den

vurdering af, hvordan uddannelseslægen klarer

audit, der skal udføres eller har inddraget uddan-

opgaven ved hjælp af et hjælpeskema/tjekliste.

nelseslægerne aktivt i auditeringen. Samtidig
har ændringer i Sundhedsloven (Lov nr 519 af

Fig. 2 viser, at brugen af de strukturerede ob-

26/05/14 § 10) skabt usikkerhed omkring lovlig-

servationer ikke indfrier målet om en imple-

heden af opslag i journaler i uddannelsesøjemed,

menteringsgrad på ≥ 80 %. Fra LUDO ved vi, at

hvilket kan have mindsket brugen af metoden.

uddannelseslæger og speciallæger er enige om,
Indenfor helhedsvurderinger og i forhold til til

udnyttes mere effektivt (fig. 3). Et af redskaberne

alle metoder er det 360°’s feedback, der er bedst

hertil er brugen af kompetencevurdering og feed-

implementeret idet 95% af de adspurgte UAO’er

back!

angiver, at de bruger metoden og 79% vurderer, at
metoden anvendes i høj eller meget høj grad (fig.

Fig. 3 - ”De seniore læger udnytter dagligdagens

2). Dette er med stor sandsynlighed et resultat

kliniske læringsmuligheder effektivt?”

af de sidste 10 års udviklingsarbejde kombineret
med et målrettet arbejde med at implementere
metoden på AUH. På samme vis afspejler anvendelsesgraden af den generelle vurdering måske de
seneste 2-3 års fokus på afholdelse af vejledermøder, hvor status for hver enkelt uddannelseslæge
diskuteres og mange steder ud fra helt fastlagt
struktur (se afsnittet ”Vejledermøder” side 41).

Spørgsmål fra LUDO. Likert skala 1-5 (bedst) med cut-off
værdi = 3,5

Gennemførelse af 360o’s
feedback på AUH
I 2014 er 360°’s feedback implementeret på 36

De retrospektive metoder, hvor en allerede gen-

ud af 37 afdelinger – kun Arbejdsmedicinsk Klinik

nemført opgave vurderes skal anvendes i de

mangler, men kommer med i 2015.

fleste specialer. På AUH er det den case-baserede
diskussion, der er bedst implementeret. Metoden

Fra januar 2014 er anvendt en revideret og valide-

anvendes ved fx konferencer, gennemgang af

ret spørgeramme hvor skalaen er ændret fra en

patienter i ambulatorier og efter stuegang, samt i

5-trins til 7-trins (”aldrig”, ”næsten aldrig”, ”sjæl-

case-baseret undervisning. Det kan derfor undre,

dent”, ”af og til”, ”ofte”, ”næsten altid” og ”altid”).

at anvendelsesgraden ikke angives højere, men

I alt 5981 respondenter har været inviteret og

måske er det fordi det også her er svært at få

heraf har 77% givet feedback. Andelen af ubesva-

indført struktur, transparens og enighed om, hvad

rede spørgsmål er 17,4%, hvilket er acceptabelt.
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at dagligdagens kliniske læringsmuligheder kan

en fyldestgørende vurdering indebærer. Audit skal
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Spørgeskemaundersøgelse om brugen af 360o’s
feedback viser, at langt de fleste afdelinger følger
den konsensus, der er aftalt for gennemførelse af
360°’s feedback på AUH
~~ KBU læger - 1 gang ansættelsen på AUH
~~ 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 alt 288 uddannelseslæger har gennemført 360°’s
feedback svarende til 68% af de forventede FBM,
hvilket er et ganske let fald sammenlignet med
2013 (71%). I 2014 blev en revideret spørgeramme
med mulighed for at fravælge patientrelaterede
spørgsmål (et ønske fra de tværgående specialer)

Der blev arbejdet kreativt med at udforme idékatalog over
tiltag til styrkelse af feedback på afdelingerne

taget i brug, men dette har ikke umiddelbart haft
effekt på anvendelsesgraden eller på andelen af

I bilag 8 ses, at 13 afdelinger har status ”særdeles

respondent svar. Det er dog positivt, at med ud-

god” (≥80 %) og 5 afdelinger ”tilstrækkelig”, men

gangen af 2014 får alle KBU læger på AUH mulig-

9 afdelinger har gennemførelsesprocent <50 %.

hed for at gennemføre 360 ’s feedback en gang i

En række afdelinger har i 2014 ikke som planlagt

deres ansættelse på AUH.

anvendt 360°’s feedback og i handleplanerne for

o

2015 indgår dette som et prioriteret område, men
Tabel 3 - Antal 360°’s feedbackmodtagere 2014

der er fortsat enkelte specialer, der ikke ønsker at

Antal forventede FBM

Gennemført /
forventede FBM
(%)

gennemføre 360°’s feedback for alle grupper af

Akut

97

85 %

Abdominal

73

84 %

Arbejdet med feedback kulturen

Hoved- Neuro

64

61 %

Hjerte

91

56 %

Kræft & Inflam

106

58 %

AUH samlet

421

68 %

Center

FBM = Feedbackmodtager. Pga. af ændringer fordelingen
af afdelingerne i centrene er der ikke sammenlignet med
data fra 2013

uddannelseslæger.

Feedback er et centralt element i god uddannelse,
og fra tidligere år har vi viden om, at feedback ikke
i tilstrækkelig høj grad anvendes i den kliniske
hverdag. Feedback og forståelse af hvad feedback
er, var derfor et hovedtema på Årsmødet 2014,
hvor en ekstern oplægsholder inspirerede deltagerne til at arbejde med ideer til at styrke feed-

Som det ses i tabel 3 opfylder Akut- og Abdomi-

back i afdelingerne med afsæt i modellen FRISK

nalcentret indikatorniveauet ”tilstrækkelig” (≥80

og TAK. Samtidig gav indlægget en fælles opfat-

%), mens de øvrige centre og AUH samlet set er

telse af, hvad feedback egentligt er, hvordan man

”under tilstrækkelig” niveau.

bruger feedback aktivt og at feedback faktisk er
en aflevering ikke en invitation til dialog!
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Feedbackmodellen – FRISK og TAK
Kilde: Styrkefokus

3

‘FrIsk’ Feedback

Udbyttet af vores feedback afhænger
af, hvordan den bliver leveret og
af, hvilke tanker vi har gjort os,
før vi begynder at tale. For at have
styr på begge dele, har vi udviklet
en model, der sikrer en konstruktiv
proces.

Feedback

Formålet med at give feedback er
at afklare, at udvikle og at motivere.
Du skal have tænkt nogle tanker
om den Relation, du har til den eller
de personer, du giver feedback til,
og du skal have en ide om, hvordan du kan gøre din feedback Inspireren
de for den, der modtager den. Se
Situationen an og overvej,
om det er det rigtige tidspunkt at
komme med det, du har planlagt.
Og husk, at jo mere Konkret din
feedback er, jo mindre lægger den
op til modtagerens egen fortolkning
. Det betyder, at der er større
chancer for, at dit budskab bliver
forstået på den rigtige måde.

En tilbagemelding, der tjener til
afklaring, udvikling og motivation

1

Afklaring, udvikling
og motivation
Magtbalance, forhold,
personlighed og kendskab

til at være bevidste om vores adfærd

- og om hvordan vores handlingselv udefra.

Mentalt parat, tid
og omgivelser

et værktøj, der giver os viden om,
hvem vi er - og hvordan vi bliver
opfattet. Feedback kan nemlig bruges
som et slags spejl, som vi kan holde
op for hinanden, så vi hver
især kan få øje på alt fra uopdaget
potentiale til uhensigtsmæssig adfærd.

Jeg synes, du er en
god kollega fordi ..

er påvirker andre mennesker. Det

kan imidlertid være svært at se sig

Heldigvis kan vi bruge feedback som

Joharis vindue er en teknik, der er
udviklet af amerikanske psykologe
r i 1955 for at give folk et konkret
billede af deres mentale tilstand.

4

2

Det som jeg
ved og kan se

Det som jeg ikke
selv ved /ikke kan se

Det som andre
ved og kan se

åbent
vindue

blindt
vindue

Det som andre
ikke ved/ikke kan se

skjult
vindue

ukendt
vindue

‘tak’ For Feedback

Den, der giver feedback, er ikke
den eneste, der har et ansvar for,
at det bliver en god og inspirerend
e
oplevelse. Når vi modtager feedback,
har vi et ansvar for at lytte og Tænke
over det, der bliver sagt, så
vi bagefter har et reelt grundlag at
reagere og handle ud fra. Det er
også vigtigt at udvise en anerkendende adfærd, så vores omgivelse
r fortsat har mod på og lyst til at
dele deres feedback med os. Og
husk: Feedback er en mulighed
for udvikling, afklaring og motivation
, så brug det konstruktivt. Og vi
kommer ingen vegne, hvis ikke vi
opfører os respektfuldt.

tænk over det
anerkendende adfærd
konstruktiv

adFærdstrekanten

Der er lige så mange måder at give
feedback på, som der er menneske
r. Og lige så mange efterfølgende reaktioner. Det er vigtigt at
få lov til at udtrykke sig på en måde,
der føles tryg og rigtig for den
enkelte. Men der er også nogle spilleregle
r, der skal overholdes, så feedback
ikke bliver til fortolkning
og dramatik, og selviscenesættelse
ikke bliver vigtigere end indhold.
Det gælder om at holde sig så meget
som muligt til fakta og konkrete
ting. Det gør, at både den der
giver og den der modtager feedbacke
n har en bedre mulighed for at blive
i sig selv og ikke lade sig rive
med af følelser.

5

speJLægget

Feedback er sjældent en integreret
del af arbejdsprocesserne. Det betyder,
at man ofte kun modtager
feedback, når man har gjort noget
virkelig godt - eller virkelig har dummet
sig på den ene eller anden
måde. Men der er meget mere gevinst
i at huske at give feedback på de
små oplevelser og små projekter, der udgør størstedelen af
vores hverdag.
Og når først vi har defineret de værdier,
der udgør spillereglerne for, hvad
der er acceptabel adfærd på
arbejdspladsen, har vi en klar ramme
at navigere inden for. Det udvider
gevinstpotentialet betydeligt.

Assertiv adfærd
(at hvile i sig selv)

Uacceptabel adfærd

Registrering,
undren og fakta

Feedback med
kontrol over følelserne
Fortolkning og
historiefortælling

Ideel adfærd
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Jeg synes det er dejligt når ..
Hvis du gør sådan opnår du ..

JoharIs vIndue

For at kunne udvikle os er vi nødt

Formål
relation
Inspirerende
situation
konkret

Feedback uden
kontrol over følelserne

Aggressiv adfærd
(ude af sig selv)

Feedback Læs mere på styrkeFokus.dk/Feedback

Submissiv adfærd
(ind i os selv)

De 5 redskaber for konstruktiv tilbagemelding
Styrkefokus · Telefon 42 46 16
46 · Web: www. styrkefokus.dk
· Mail: mail@styrkefokus.dk

De mange gode ideer blev efterfølgende samlet i et katalog og diskuteret på møde i de lægelige videreuddannelsesråd i efteråret 2014
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Status for supervision
og feedback

Data fra LUDO - ”jeg får konstruktiv feedback”

Det er fortsat området supervision og feedback,

ger i brugen af feedback og der afventes effekt af

der får lavest score i undersøgelsen af uddan-

de tiltag, der er sat i gang på de enkelte afdelinger

nelseskulturen på AUH (LUDO – se bilag 6b).

i løbet af 2014/15

tyder dog på, at der fortsat er plads til forbedrin-

Besvarelserne på de 4 feedback spørgsmål i LUDO
i perioden 2012-14 viser, at uddannelseslægerne

I den 360°’s feedback, der anvendes på AUH indgår

fortsat vurderer graden/omfanget af den feed-

spørgsmålene ”giver feedback” og er ”konstruktiv

back, der modtages relativ lavt (fig. 4). Det er

i sin feedback”. Fig. 6 viser, at 70-80% af samar-

KBU lægerne, der scorer lavest og med en ned-

bejdspartnere vurdere, at den yngre læger giver

adgående trend hvilket også afspejles i score på

feedback, mens 50 % af yngre læger (”selv”) er

spørgsmålet om ”graden af supervision” (fig. 16)

enig i denne vurdering. Der er enighed om, at den

Evaluer.dk

feedback, der gives i langt overvejende grad er
konstruktiv (fig. 7).

Fig. 4 - Yngre læger får regelmæssig feedback fra
seniore læger?”

Fig. 6 - Giver feedback?

Spørgsmål fra LUDO. Likert skala 1-5 (bedst) med cut-off værdi
= 3,5

Fig. 7 - Er konstruktiv i sin feedback?

Speciallægernes score viser, at de i højere grad
mener de giver feedback end gruppen af uddannelseslæger især KBU lægerne oplever. Det
bemærkes endvidere, at speciallægerne heller ikke
mener, at de får feedback (fig. 5)
Fig. 5 - ”Jeg får konstruktiv feedback?”

Andel af lav score aggregerede data 360°’s feedback på
AUH 2014.

Spørgsmål fra LUDO. Likert skala 1-5 (bedst) med cut-off
værdi = 3,5
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Konklusion og perspektivering
Status for implementeringen af kompetencevurdering (indikator 8) for AUH er ”under tilstrækkelig” baseret på UAO’ernes selvrapporterede data.
Der er dog en meget stor forskel mellem afdelingerne.

ret. Mesterlære indeholder i sig selv observation
og vurdering af, hvornår uddannelseslægen er i
stand til at varetage opgaver alene, og alle afdelinger anvender mesterlære, men den vurdering,
der gøres sker ikke struktureret eller gøres ikke
eksplicit. Nyere international forskning indikerer,
at uddannelse af vejlederne er ikke er tilstrækkelig, men at der endvidere er behov for at uddannelseslægerne forstår vigtigheden af kompe-

feedback indgår dels ”hårde” kvalitetsdata dvs. an-

tencevurderingen. Det er en positiv udvikling, at

tal gennemførte feedbacksamtaler pr afdeling pr

uddannelseslægerne nu i større grad efterspørger

år i forhold til forventet (indikator 7) dels ”bløde”

kompetencevurdering. Dette danner grobund for,

selvrapporterede data om anvendelsesgraden (jf.

at vi i løbet af 2015 får indarbejdet rutine og tradi-

fig. 2). Når vi sammenstiller de hårde og bløde data

tioner for brugen af kompetencevurdering som en

er der en diskrepans, idet de selvrapporterede

del af læringsprocessen, og ikke kun ser vurderin-

data fra UAO’erne viser en høj grad af implemen-

gerne som en test. Lykkes vi med det, vil vi være i

tering som ikke kan bekræftes ud fra de hårde

tråd med den internationale trend, der i stigende

data. Forskellen kan måske skyldes, at UAO’erne

grad ser kompetencevurdering som middel til at

synes ,de kender metoden inkl. dens anvendelse

fremme den enkelte læges læring.

i praksis og oplever, at kompetencevurderingen
gennemføres struktureret efter en kendt (trans-

Selv om feedback har været i fokus i 2014 er der

parent) model med anvendelse af feedback facili-

fortsat behov for at styrke anvendelsen af feed-

tatorerne og derved vurdere anvendelsen højere

back i daglig klinik. I teamsamarbejdet omkring

end de andre metoder.

patienterne – især de akutte & kritiske situationer er det, at kunne give feedback essentiel, for

Det er vanskeligt at forklare hvorfor det er så

patientsikkerhed og en del af den kontinuerlige

svært at observere uddannelseslæger strukture-

organisatoriske læring.
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2. Arbejdstilrettelæggelse og
uddannelsesplanlægning
Sammenhæng mellem uddannelses- og arbejds-

ledelserne sat fokus på området. I næsten alle

planlægning er en forudsætning for at uddan-

handleplaner fra årets 3-timers- og statusmøder

nelseslægerne kan få adgang til de relevante

er der et stort fokus på, at inddrage uddannelses-

patientforløb. I 2014 har der været et stort fokus

lægerne mere i det daglige arbejde, hvilket dels

på at analysere arbejdsgange og patient-flow med

optimerer kompetencetilegnelse og dels øger ud-

henblik på at optimere arbejdstilrettelæggelsen,

dannelseslægernes bidrag til den direkte driftsop-

så der også tages hensyn til uddannelsesopgaven.

gave - patientbehandlingen.

Udfordringen for afdelingsledelserne er, at der
samtidig er andre mål, der skal opfyldes (se fig

I faktaboks 2 ses nogle af de mange konkrete ideer

8) samtidig med, at krav om effektiviseringer og

og overvejelser bl.a. om hvordan man kan sikre

besparelser i stigende grad gør det sværere for

bedre inddragelse af yngre læger ved morgen- og

afdelingerne at kunne prioritere uddannelsesop-

multidisciplinære konferencer, ambulatoriefunkti-

gaven (jf. data fra Evaluer.dk – bilag 7c). Samtidig

on mv. Gennemgående er der et ønske om at sikre

betyder ændringer internt på AUH med fusioner,

mere kontinuitet i uddannelseslægernes funktio-

udbygning af FAA og omlægning til flere ambu-

ner og dermed i patientkontakten. På flere afdelin-

lante patient forløb inkl. i dagkirurgisk regi en æn-

ger fx Nyremedicinsk afd C og Infektionsmedicin-

dret organisation omkring uddannelsesopgaven.

ske afd Q arbejdes på at opbygge en organisering,

Derudover skal hospitalet i løbet af de næste år

hvor uddannelseslægerne skal se flere kroniske

finde en betydelige besparelse på brug af lægeres-

og højtspecialiserede patienter i tæt teamsamar-

sourcer til vagtdækningen.

bejde med speciallægerne. Herved kommer uddannelseslægerne ”i front”, mens speciallægerne

Der er derfor brug for kreative løsninger og

”er med i front”. Dette betyder, at speciallægerne

nytænkning af, hvordan uddannelsesopgaven

skal ”give slip” på patienterne og at princippet om,

løses i og på tværs af afdelinger. På møderne i de

at de mest komplicerede patienter kun håndteres

lægelige videreuddannelsesråd er der i løbet af

af speciallægerne skal redefineres også overfor

året holdt ”mini-workshops” omkring emnet og

patienter og pårørende.

centercheferne har i deres dialog med afdelingens
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Fig. 8 Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning - et puslespil

Faktaboks 2

Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning
– kreative ideer fra 3-timers møder 2014
Stuegang;
• Forstuegang – optimeres
• Speciallæge tilstede ved afslutning af stuegang
• Stuegangsansvarlig speciallæger
• Matche uddannelseslægen til rette patient – ansvar speciallægen
• Flere stuegangsdage i træk – mere kontinuitet – bedre behandling & læring
Undervisning
• Undervisning i kerneemner indenfor specialet eller med andre afdelinger
• Journal club
• Opstramning i undervisningsplaner

Fast supervisor funktion
• Skemalagt supervisorfunktion; supervisor/sweeper, priklæge), floater, intro-FIX,
flyverlægen
• Navn på den læge, der skal give tilbagemelding på journaler og behandlingsplan
• Konkret tid og tidspunkt til supervision afsat ved stuegang (G, R),
• ”Debriefing” efter vagt
• Fast supervisor i Dagkirurgien
Konferencer;
• Opstramning omkring mødestruktur/konferencer - bedre læring og fælles refleksion
• Speciallæger skal være tilstede
• Udd. læger skal deltage i MDT eller andre tværgående konferencer
• Udd. læger tildeles ansvar for konferencer
• Mere læring ved konferencer i FAA
• Inkludere ”dagens case”
Teamtilknytning og kontinuitet
• Mere fast afsnits/team/sektions tilknytning
• Mere kontinuitet i uddannelseslægernes arbejdsfunktioner og planlægning
• Inddragelse i specialist opgaver
• Fokuserede uger med OP, amb. eller stuegang
• Faste funktioner til KBU-læger
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Ambulatoriet
• Første patient i amb. ses af uddannelseslægen med supervision og kompetencevurdering
• ”Huller” i bookingen i speciallægernes amb. - skabes mulighed for supervision og feedback
• ”Multi-amb” – 4 spor til udd læger – speciallæge ser 2-3 pt, men superviserer primært
• Visitation af patienter efter uddannelseslægens kompetencer
• Præ-amb. konference
• Hoveduddannelseslæger og speciallæger deler kroniske patienter
• Hoveduddannelseslæger har eget amb og er kontaktlægen med back-up fra teamets
speciallæge

Introduktion
• Bedre introduktion til afdelingens afsnit og funktioner (grønspætte bøger mm)
• Opgavebestemt introduktion – fx differentieret amb. eller OP program
• Tydelige forventningsafstemning
Struktureret oplæring i praktiske procedurer
• Oplæring i praktiske procedurer; lumbalpunktur, del-operationer mm
• Fokuserede ophold på andre afdelinger eller i egne specialafsnit
• Anvende sutur-bog, Incuba-kursus, Lap Simm, Blackbokse mm
• Sikre grisekurser til udd. læger
• Traume team træning
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Ambulatoriet

og supervision. Derfor kan man gennem arbejds-

Der er især arbejdet med forskellige modeller for

tilrettelæggelsen af især mestrene sørge for, at

ambulatoriedrift, der kan bevare (og gerne øge)

der er rum til, at de kan tilbyde den nødvendige og

effektiviteten og samtidig sikre den fornødne su-

tilstrækkelige vejledning, supervision og kompe-

pervision. Nogle arbejder med ”parallelambulatori-

tencevurdering.

er” for uddannelses- og speciallæger med planlagt
supervisionstid i speciallægens program. Andre

Teamtilknytning og kontinuitet

opererer med en ”trip-trap” model, hvor læger på

Forslagene til uddannelsesintensiv arbejdstil-

forskelligt niveau i uddannelsen har ambulatorie-

rettelæggelse omfatter mere fast afsnits/team

spor samtidig med, at en speciallæge har sit eget

tilknytning og mere kontinuitet i arbejdsfunktio-

ambulatorium i nærheden. Dette sikrer uddan-

ner og planlægning. På flere afdelinger arbejdes

nelseslægerne let adgang til supervision, men det

med modeller, hvor uddannelseslæger og special-

er dog desværre langt fra alle steder, at special-

læger varetager samme funktioner fx stuegang

lægen eller den erfarne hoveduddannelseslæge er

eller operationer flere dage i træk. Herved oplever

sikret tid til også at have opgaven som supervisor.

patienterne og personalet større kontinuitet og

Uddannelseslægerne udtrykker størst tilfredshed

som sidegevinst øges såvel læring som effekti-

med ”consultant-modellen”, hvor en speciallæge

vitet. Mange afdelinger planlægger ændringer i

har som den primære opgave at supervisere fordi

arbejdsgange, der vil sikre, at yngre læger tildeles

vejledning, supervision og kompetencevurdering

fx administrative opgaver eller får større mulig-

er let tilgængelig uden, at man skal ”forstyrre”

hed for at deltage i afdelingens forskning eller

speciallægen.

kvalitetsudvikling. Herved øges tilknytningen til
teamet/afdelingen og samtidig sikres oplæring i

Supervisor funktion – mesterlære

alle roller.

På Neuradiologisk afdeling er indført dagens ”Ingelig for spørgsmål, vejledning, supervision og

Introduktion og
forventningsafstemning

kompetencevurdering. Egentligt var det tiltænkt

Som led i en hurtigere oplæring af yngre læger,

som en forbedret introduktion for nye uddannel-

arbejder en del afdelinger med optimering af

seslæger, men modellen er så populær, at den er

introduktionen til afdelingen herunder en klar

blevet gjort permanent bl.a. fordi sidegevinsten

forventningsafstemning om, hvilke opgaver ud-

er, at andre speciallæger ikke bliver afbrudt i deres

dannelseslægen kan forventes at blive inddraget

arbejde. Introfix’en har en bestemt fysisk place-

i umiddelbart, og hvilke funktioner, det er hen-

ring og kan mellem supervisionerne påtage sig

sigtsmæssigt, at blive introduceret til på et senere

forskellige administrative opgaver. Denne model

tidspunkt i uddannelsesfor-

overvejes på flere afdelinger.

løbet. En række afdelinger fx

trofix” - en navngiven speciallæge - der er tilgæn-

flere af de kirurgiske afdelinStort set alle afdelinger taler om mesterlæren, og

ger planlægger ”fast track”

om hvordan man gennem arbejdstilrettelæggel-

introduktion til de operative

sen kan sikre, at denne kan finde sted. Det handler

procedurer samtidig med, at

om at sørge for, at der er krydspunkter mellem

der gennemføres strukture-

uddannelseslægerne og speciallægerne og mel-

ret kompetencevurdering

lem de yngste uddannelseslæger og de, der er lidt

således, at det hurtigt

længere i forløbet. Samtidig er der en større for-

afklares dels hvad allerede

ståelse for, at det kan være vanskeligt for uddan-

mestres og hvad der skal

nelseslægerne altid at skulle bede om vejledning

fokuseres på.

32

På en række afdelinger er der planer om at lette

Fig. 10 - Hvordan vurderer du uddannelsesste-

overgangene internt i afdelingen mellem de for-

dets uddannelsesmiljø?

skellige sektioner og afsnit, men også planer om
at sikre overgangen til en anden afdeling/et andet
hospital.

Evaluering af
arbejdstilrettelæggelsen 2014
Status for arbejdstilrettelæggelsen vurderes ud
fra en subanalyse af en række spørgsmål fra Evaluer.dk (bilag 7c). Igen i år har LVU valgt at sammenligne 3 grupper af afdelinger 1) de kirurgiske

Evaluer.dk spm 22 - svar skala 1 lav -9 høj

specialer inkl. anæstesi, oftalmologi og otologi 2)
At de tværgående specialer viser en positiv ud-

dermatologi og pædiatri og 3) de tværgående

vikling er absolut glædeligt og kan være med til at

specialer.

sikre rekruttering og fastholdelse.

I forhold til vurdering af ”uddannelsesværdien

Fig. 11 - Var arbejdet tilrettelagt under rimelig

af dagarbejde” og af ”det samlede uddannelses-

hensyntagen til uddannelse?

udbyttet” er der på langt de fleste afdelinger en
meget positiv vurdering fra uddannelseslægerne
selvom der er forskel indenfor de forskellige grupper af uddannelseslæger, som det ses i fig. 14. Når
det gælder vurderingen af om ”arbejdet var tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelse” og
om ”afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering”
viser data desværre en nedadgående trend på de
fleste medicinske og kirurgiske afdelinger (fig. 9
og 10). Forskellene er ikke signifikante, men der er

Evaluer.dk spm 14 - svar skala 1 lav -9 høj

tale om en bekymrende trend. På enkelte kirurgiske afdelinger er der endvidere en direkte korrela-

Der er indenfor de enkelte grupper af uddannel-

tion til uddannelsesudbyttet.

seslæger forskel i vurderingen af ”rimelig hensyntagen til uddannelse” (fig 11) med lavest score hos

Fig. 9 - Var arbejdet tilrettelagt under rimelig

KBU-læger og gruppen af hoveduddannelseslæger

hensyntagen til uddannelse?

i almen medicin. Det kan være et resultat af, at
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de medicinske specialer inkl. neurologi, onkologi,

der indenfor de 2 grupper af uddannelseslæger i
2014 har været en række omlægninger i uddannelsesforløbene med flytning af almen medicinere
fra kirurgi til Fælles Akutafdelingen (FAA), pukkelafvikling af uddannelseslæge på afd Y og A, KBU
læger fra afdeling E og L til FAA og dermed størst
usikkerhed i såvel afgivende som modtagende
afdelingerne omkring uddannelsesplanlægningen.
Evaluer.dk spm 14 - svar skala 1 lav -9 høj
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Fra LUDO ser vi, at det ikke kun er uddannelseslægerne, men også speciallægerne, der giver
afdelingerne en lav score ( med score 3,4 i begge
grupper) i forhold til prioritering af uddannelsen/
udvikling. (bilag 6b) For de øvrige spørgsmål om-

Ca. 25% af uddannelsesteamene er involveret i
arbejdstilrettelæggelsen i ”høj” eller ”meget høj
grad”, mens 40% er det ”i ringe grad” eller ”slet
ikke”. Der er en lang række andre faktorer end

kring ”arbejdstilrettelæggelse” (gruppe 4) i Eva-

U-teamets involvering, der har betydning for ud-

luer.dk viser data, at arbejdsbyrden og vagthyp-

dannelseslægernes vurdering, men data indikerer,

pigheden på alle afdelinger er acceptabel, og at

at det der kan være inspiration at hente mellem de

der er en stor grad af selvstændighed i det kliniske

enkelte afdelinger.

arbejde (data ikke vist).

Konklusion og perspektivering
Arbejdstilrettelæggelse og
uddannelsesplanlægning –
Uddannelsesteamets rolle

Status for AUH er samlet set i forhold til punkt 2

I forhold til at sikre mesterlæren er det nødvendigt

(indikator 5), men der er på næsten alle afdelin-

at integrere uddannelsesplanlægning og arbejds-

ger en negativ udvikling i forhold til hensynet til

tilrettelæggelse for at sikre en så optimeret må-

og mulighederne for at tænke uddannelse ind i

lopfyldelse som muligt jf. fig. 8. I aktivitetsdata for

arbejdsplanlægningen.

2014 spurgte vi om ”UAO og/eller UKYL er involveret i arbejdstilrettelæggelsen”. Det er første år
LVU forsøger at belyse dette område. I fig. 12 vises
sammenhængen mellem uddannelsesteamets
involvering i arbejdstilrettelæggelsen og spørgsmålet om ”arbejdet var tilrettelagt med rimelig

i 10 punkts-planen baseret på data fra Evaluer.
dk i 2014 vurderet som værende ”tilstrækkelig”

Kvalitetsdata fra Evaluer.dk og LUDO undersøgelsen viser, at det især er kirurgiske specialer, der
har særlige udfordringer i forhold til læringsmiljø
og supervision/feedback. Der er derfor behov for

hensyntagen til uddannelse” fra Evaluer.dk. Der

en nærmere analyse og diskussion af mulige tiltag

ses en positiv association. I figuren repræsenterer

på tværs af centrene. Der er endvidere behov for

X-aksen summen af UAO og UKYL involvering dvs.

ensærlig opmærksomhed og indsatser på afdelin-

”værdien 2” svarer til ingen involvering og ”værdi-

gerne og i uddannelsesteamene i forhold til KBU

en 10” til, at begge er involveret i ”meget høj grad”.

læger og uddannelseslæger, der ikke er indenfor
eget speciale.

Fig. 12 - U-team involvering i arbejdstilrettelæggelsen og yngre lægers vurdering af om arbejdet
var tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelse

Svar fra 37 UAO’er. Svarskala; »slet ikke (1), i ringe grad (2), i
nogen grad (3), høj grad (4) og meget høj grad (5)«.
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3. Faculty development
Hospitalets overordnede strategiske indsats for

speciallæger med primær klinisk funktion har ca.

at uddanne og udvikle kompetente og engagerede

90% deltaget. I alt 13 afdelinger falder i kategorien

medarbejdere på AUH kræver, at de, der skal ud-

”særdeles god” (≥ 95 %), og 1 i ”tilstrækkelig” (≥90

danne fremtidens sundhedspersonale, skal være

%) resten i ”under tilstrækkeligt” ”(<90 %), men på

uddannet til at varetage denne opgave. Et led i

14 afdelinger har 80-90% deltaget i vejlederkurset.

afdelingernes Faculty Development er uddannelsesteamets deltagelse i møderne i de Lægelige

Fig. 13 - Speciallægernes deltagelse i vejleder-

Videreuddannelsesråd, på Årsmødet, og i de andre

kurser

interne og eksterne fora, hvor der gennem oplæg,
inspiration. Bilag 3 viser oversigt over afdelingernes aktører i den lægelige videreuddannelse samt
status for deltagelse i kursus for uddannelsesansvarlige overlæger og vejlederkursus for speciallæger.

International inspiration
– deltagelse i AMEE
For at hente inspiration udefra har vi prioriteret at

I forhold til deltagelse i vejlederkurser (indikator

finansiere 6 lægers deltagelse i den europæiske

1) er status for AUH samlet set fortsat ”under

kongres om medicinsk uddannelse afholdt af As-

tilstrækkeligt” niveau, men andelen af afdelinger,

sociation of Medical Education in Europe (AMEE).

der opfylder indikatorniveauet er øget fra 25% i

Dette prioriteres også i 2015, hvor 5 UKYL’er delta-

2013 til 38% i 2014.

ger i kongressen sammen med de uddannelseskoordinerende overlæger. Pladserne til deltagelse i
kongressen tildeles efter motiveret ansøgning.

Deltagelse i kursus for uddannelsesansvarlige overlæger
I 2013/2014 har der været en udskiftning på po-

Deltagelse i vejlederkursus
for speciallæger

sten som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

LVU har efter aftale med hospitals- og centerle-

UAO’er/afdelinger på AUH prioriterer deltagelse

delser i 2012 prioriteret at uddanne de kliniske

i kursus for UAO udbudt af Videreuddannelses-

vejledere og hovedvejlederne i rollen som vejleder

region Nord i 2014-2016. Status er, at 39 ud af

gennem deltagelse i et vejlederkursus. I perioden

50 UAO’er (78%) har gennemført kurset eller

2012 – 2014 har AUH udbudt interne vejlederkur-

planlægger at gøre det, en stigning på 20%. 28

ser med i alt 149 deltagere. Fra efteråret 2014 har

afdelinger falder i kategorien ”særdeles god” og 4 i

speciallægerne deltaget i det regionale kursustil-

”tilstrækkelig” og 7 ”under tilstrækkeligt”.

på flere afdelinger. Det derfor glædeligt, at 13
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diskussion og erfaringsudveksling hentes viden og

bud med 4 deltagere i 2014 og 19 tilmeldt i 2015.
Status er, at 687 ud af 844 speciallæger, hvilket

I forhold til deltagelse i kursus for UAO (indikator

svarer til at 81,4 % har deltaget i et vejlederkursus

2) er AUH samlet set ”under tilstrækkelig niveau” i

efter 2004. Foretages beregningen ud fra antal

det 7 afdelinger fortsat er ”under tilstrækkeligt”.
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Uddannelse af
Uddannelseskoordinerende
Yngre Læger
Der er fortsat ikke etableret regionalt tilbud til de
uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL).
men der er planlagt UKYL-workshop i forbindelse
med Årsmødet i juni 2015.

Uddannelse af 360°’s
Feedback Facilitatorer
På AUH og i Videreuddannelsesregion Nord er der
krav om, at 360°’s feedback samtaler afvikles af
en certificeret feedback facilitator (FF). I 2014 er
der certificeret 14 nye feedback facilitatorer og
fremadrettet vil der være behov for at uddanne
8-10 nye FF’ere om året. Uddannelsen finansieres
af LVU.
Alle afdelinger har uddannede feedback facilitatorer, eller mulighed for at få hjælp fra certificeret
FF fra en anden afdeling.

Konklusion og perspektivering
På alle områder indenfor ”Faculty development”
er udviklingen positiv og de øgede kompetencer
blandt ”Faculty” forventes, at få en positiv effekt på kvaliteten og effektiviteten i den lægelige
videreuddannelse. AUH vil derfor fortsat afsætte
midler til Faculty Development i den lægelige videreuddannelse.
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4. Kvalitet i den kliniske vejledning
og vejledersamtaler
Kvaliteten i vejledningen og i vejledersamtalerne

Et andet vigtigt spørgsmål er, hvordan uddan-

vurderes direkte af uddannelseslægerne via de

nelseslægernes vurderer afdelingens uddannel-

spørgsmål (gruppe 3) i Evaluer.dk, der omhandler

sesmiljø og prioriteringen af uddannelsen dvs.

”vejleder”. Herudover er score på de spørgsmål,

rammerne for mesterlæren. Der ses i fig. 15 en let

der omhandler ”uddannelsesmiljø/prioritering”,

nedadgående tendens.

”uddannelsesstedets indsats” og ”det samlede
uddannelsesudbytte” indikatorer for såvel den

Fig 15 - ”Hvordan vurderer du afdelingens uddan-

kliniske vejledning, som uddannelsesvejledningen.

nelsesmiljø/prioritering?

I LUDO vurderer uddannelses- og speciallæger
supervisions – feedback kultur, der tilsammen er
indikatorer for kvaliteten i vejledningen.

Den kliniske vejledning
- mesterlæren
I dette afsnit præsenteres data på AUH niveau
med gennemsnit for KBU-, introduktions- og
hoveduddannelseslæger (eget speciale, sideud-

Evaluer.dk spm 23 - svar skala 1= lav;9= høj.

dannelse samt i almen medicin). For de enkelte

Supervision er et nødvendigt element i den kli-

grupper af uddannelseslæger er der stor forskel

niske vejledning og mesterlæren, men samtidigt

mellem de enkelte afdelinger.

er det vigtigt, at uddannelseslægerne oplever en
passende grad af selvstændighed i det kliniske

En vigtig indikator for den kliniske vejledning er

arbejde. Data fra Evaluer.dk viser, at alle uddannel-

uddannelseslægernes vurdering af udbytte af ud-

seslæger på AUH oplever en høj grad af selvstæn-

dannelsesopholdet – og her ligger score generelt

dighed i det kliniske arbejde. Det samme gælder

højt på AUH.

for gruppen af KBU læger, der desværre samtidig
vurderer graden af supervisionen ikke er tilstræk-

Fig 14 - »Hvordan vurderer du dit samlede uddan-

kelig (fig. 16)

nelsesudbytte under ansættelsen?«
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afdelingens læringsmiljø, arbejdsklima samt

Fig 16 - ”Hvordan var graden af supervision?”

Evaluer.dk spm 24 – svar skala 1= ringe, 9= højt
Evaluer.dk spm 9 – svar skala 1= lav; 9= ideel.
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I LUDO indgår en række spørgsmål, der belyser
den kliniske vejledning, mesterlæren. som viser,
at der blandt alle grupper af uddannelseslæger og
speciallæger er enighed om, at viden gerne videre-

Den kliniske oplæring vurderet via
360°`s feedback
På AUH anvendes 360°’s feedback som ”mere end”

gives (score > 4,3) og de kliniske vejledere opleves

en kompetencevurderingsmetode idet aggrege-

som tilgængelige, hvilket er vigtige forudsætnin-

rede (samlede) data indgår i kvalitetsmonitore-

ger for, at mesterlære kan etableres i praksis (bi-

ringsprogrammet for LVU på AUH. Ifølge tabel 1

lag 6b). I vurderingen af om den kliniske vejledning

side 20 bidrager 360°’s feedback med informatio-

er velfungerende giver KBU-lægerne score 3,4

ner om supervision og vejledning (feedback) samt

i LUDO dvs. under acceptabelt niveau, mens de

uddannelseskultur/læringsmiljø. I 360°’s feedback

øvrige grupper af uddannelseslæger overordnet

vurderes uddannelseslægens performance inden-

set er tilfredse.

for rollerne samarbejder, kommunikator, leder/administrator/organisator og professionel. Derved

Det er forventelig, at KBU-lægerne alene ved det

giver de aggregerede data et indirekte et mål for,

at gå fra at være ”studerende” til at skulle arbejde

hvor god oplæringen i disse roller er på hospitalet.

med ansvar i klinikken vil opleve en høj grad af
selvstændighed i opgaveløsningen og at graden af

Analyse på hospitalsniveau viser, at uddannel-

selvvurderet behov for supervision kan være bety-

seslæger på AUH overordnet set uddannes til og

delig. I 2014 er en række KBU forløb omlagt internt

mestre rollerne som samarbejde, kommunikator

på AUH og dette har givet været medvirkende til,

og professionel på højt niveau, men at der in-

at KBU-lægernes vurdering af den kliniske vejled-

denfor rollen leder/administrator/organisator er

ning har været mere kritisk end tidligere.

mulighed for at opnå forbedringer (fig. 17). Fx på
området ”evne til at tage lederrollen”, hvor 18% af

Langt de fleste uddannelsesforløb gennemføres

speciallægerne vurderer, at det gør uddannelses-

dog meget tilfredsstillende, og prosaevaluerin-

lægerne ”af og til eller sjældnere”. Endvidere giver

gerne fra uddannelseslægerne er overvejende po-

svar på spørgsmålet ”beder om hjælp ved for store

sitive, og når der angives behov for forbedringer

belastninger”, hvor 20% af uddannelseslægerne

stilles der ofte konstruktive forslag, som afdelin-

og 10 % af respondenter afgiver ”lav score” anled-

gernes uddannelsesteam kan arbejde videre med .
Fig 17 - 360°’s feedback score på 4 lægeroller AUH-2014
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ning til bekymring ud fra et patientsikkerheds og

direkte supervision/observation også på dette

organisatorisk perspektiv.

område for at sikre, at der er kvalitet i informationen til patienten.

I analysen af aggregerede 360°’s feedback data
fra 2014 har vi valgt at se nærmere på en række

Uddannelseslægerne er tilbøjelige til at vurdere

spørgsmål, der i særlig grad afspejler ”den gode

sig selv lavt i forhold til samarbejdspartnernes

mesterlære”. I tabel 4 er angivet andel af svar

vurdering på områderne: ”evnen til at bede om

afgivet som ”næsten altid” og ”altid” som er det

input fra andre”, ”til træffe beslutninger i tide”,

ønskede performance niveau. I 7-trinsskalaen

”overlevere informationer”, ”konstruktiv ageren

betragtes svar i ”ofte” som et opmærksomheds-

på feedback” og ”indgå i dialog ved uenighed”.

punkt, der afhængig af om det er en KBU eller

Sidstnævnte vurderes forholdsvist lavt af alle

hoveduddannelseslæge i sidste år giver anledning

grupper og kunne give anledning til en indsats

til en varierende grad af bekymring.

omkring konflikthåndtering og forebyggelse heraf

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

vigtig i forhold til at sikre den optimale læring og

nerne i høj grad vurderer, at uddannelseslægernes

patienthandling.

adfærd på centrale områder i mesterlæren er
meget tilfredsstillende. At ca. hver 5. speciallæge

Derudover viser svarerne på spørgsmålet ”tager

ikke kan svare på ”om den yngre læge involverer

lederrollen i relevante situationer”, at der er behov

patienten i beslutninger” giver anledning til en

for at diskutere, hvilke forventninger der er til

overordnet diskussion af, hvorvidt det er tilstræk-

uddannelseslægerne herunder hvorfor 20% af

keligt kun at tale om, hvordan patienten skal invol-

speciallægerne ikke kan svare på dette spørgsmål.

veres, eller om det er nødvendigt at sikre en mere

Tabel 4 - Mesterlæren vurderet ud fra 360°’s feedback

Spørgsmål

Selv (%)

Special- Yngre lælæger (%) ger (%)

Plejepersonale(%)

Involverer om muligt patienten i beslutninger (samarbejder)

81

87 (NA 17%)

89(NA 21%)

89

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

80

81

87

86

Agerer konstruktivt på feedback fra andre (samarbejder)

66

85 (NA7%)

86 (NA 17%)

86 (NA 21%)

Indgår i dialog ved uenighed (samarbejder)

49

71

77

79 (NA 21%)

Er bevidst om egne grænser (professionel)

85

88

89

92

Involverer kolleger når det er nødvendigt (professionel)

91

89

93

92

Overleverer faglig information struktureret og udtømmende (professionel)

54

87

89

87 (NA 19%)

Træffer beslutninger i tide (professionel)

75

91

85

88 (NA 17%)

Udviser overblik (leder/adm/org)

52

74

82

83

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

47

60 (NA 20%)

73 (NA 18%)

76 (NA 29%)
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eller en generel diskussion af, at alles mening er

Data angivet som andel af svar (%) afgivet i ”næsten altid” eller altid. Svar i ”ofte”, ”af og til”, sjældent”, ”næsten aldrig” eller
”aldrig” ikke er angivet. ”No answer” raten er, hvor andet ikke er angivet <15%.
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Vejledersamtalerne
På næsten alle afdelinger på AUH anvendes elektroniske samtaleskemaer for vejledersamtalerne
som er tilgængelige på hjemmesiden (LINK). Målet
er, at alle yngre læger har samtaler med deres ho-

Feedback facilitator
udleverer rapport
og afvikler feedback
samtalen

vedvejleder mindst 3 gange i et forløb (introduktions-, justerings- og slutsamtale), men antallet af
afholdte samtaler siger ikke meget om kvaliteten i
eller effekten af samtalerne. At UAOérne på langt
de fleste afdelinger godkender (og giver feedback)
på alle individuelle uddannelsesplaner, og at der
på enkelte afdelinger arbejdes med supervision af

Yngre læge udarbejder
en udviklingsplan
sammen med
feedback-facilitator

de enkelte samtaler, er tiltag, der er med til sikre
kvalitet og indhold i samtalerne.
I 2014 har vi udviklet og afprøvet et elektronisk
koncept til hjælp for planlægning og gennemførelse af vejledersamtalerne, som er baseret på RMUK
(Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering). De fleste afdelinger er i fuld gang

Yngre læge diskuterer
indsatsområder og
handleplan (på skrift)
med hovedvejleder
og/eller nyt
uddannelsessted

med at bruge systemet, og tilbagemeldingen er, at
RMUK giver et godt overblik over afholdte samtaler og gør det lettere for UAOérne at godkende

bruges til at forbedre såvel vejledersamtaler som

de individuelle uddannelsesplaner via elektronisk

360°’s feedback samtaler. Herudover er der i 2014

signatur. Udviklingsarbejdet har været støttet af

sat yderligere fokus på, at UAO’erne i informatio-

Region Midtjylland og det er glædeligt, at andre

nen til hovedvejledere og uddannelseslæger gør

hospitaler i regionen i løbet af 2014 er begyndt at

det helt tydeligt, at de indsatsområder, der identi-

bruge systemet.

ficeres i 360°’s feedbacksamtalen, skal efterspørges og integreres i vejledersamtaler og individu-

Data fra Evaluer.dk viser, at samtaleindholdet i

elle uddannelsesplaner. Dette kan bl.a. gøres som

rimelig stor udstrækning anvendes i praksis for

en obligatorisk del af introduktionssamtalen ved

alle grupper af uddannelseslæger. Det er endvi-

at stille spørgsmålet; ”Hvilke områder arbejder du

dere glædeligt, at for perioden 2010 til 2014 er

med som opfølgning på din 360°’s feedback?” og

uddannelseslægernes vurdering øget fra 6,8 til 7,3

”Hvordan kan jeg/vi i fællesskab hjælpe dig videre

på AUH, mens der i uddannelsesregion Nord og DK

i din personlige udvikling i rollen som læge?”

(samlet) ses en beskeden stigning fra 6,8 til 7,0.

Konklusion og perspektivering
Når det gælder 360°’s feedback samtalerne, har

I forhold til status for ”vejledersamtaler” er AUH

vi mere viden om deres indhold og kvalitet, da alle

samlet set ”særdeles god” (indikator 3 og 4).

nye feedback facilitatorer har supervision ved
erfaren konsulent. Den igangværende forskning,

Med den fortsatte brug af standardskabeloner og

der gennemføres på AUH i feedback facilitatorers

med indførelsen af RMUK understøttes UAO’er-

performance vil yderligere afdække dette felt. Vi

nes mulighed for at følge om samtalerne afvikles

forventer, at resultaterne fremadrettet vil kunne

rettidigt og for at give direkte feedback på de indi-
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viduelle uddannelsesplaner således, at kvaliteten

5. Vejledermøder

optimeres. Derudover forventes det, at den store
Der er behov for at kompetenceudvikle afdelin-

kurserne vil medvirke til at øge kvalitet og udbytte

gens hovedvejledere og kliniske vejledere, og sikre

af vejledersamtalerne. Der er endvidere fokus

en fælles linje fx på området kompetencevurde-

på at italesætte/konkretisere den yngre læges

ring – hvad er godt nok – og i arbejdet med den

ansvar for at være forberedt til samtalerne.

lægelige videreuddannelse.

Den brugeroplevede ”kvalitet i kliniske vejledning

Der er endvidere et stigende behov for, at afdelin-

- mesterlæren” vurderes som værende overordnet

gens vejledere har et forum, hvor de kan diskutere

tilfredsstillende baseret på data fra Evaluer.dk

de enkelte uddannelseslæger i det omstrukture-

(Indikator 6) og LUDO (Indikator 7), men trenden

ringer og fusioner til større enheder, der er spredt

er desværre en let nedadgående. Optimalt burde

på flere matrikler gør det svært for den enkelte

fx vurderingen af graden af supervision være på 9.

hovedvejleder at følge op på de individuelle uddannelsesforløb i afdelingen. Det er derfor en po-

På alle afdelinger skal uddannelsesteamet i højere

sitiv udvikling, at der på 27 afdelinger er etableret

grad arbejde med at sikre en klar forventningsaf-

et nyt forum ”vejledermøder”, mens andre afdelin-

stemning mellem uddannelseslægen og afdelin-

ger har valgt at sætte uddannelsen på dagsorden i

gen om, hvad supervision indebærer og hvordan

allerede etablerede mødefora.

den yngre læge kan udnytte de muligheder, der er
når mester og lærling arbejder sammen. I forhold

Vejledermøderne bruges primært til at følge op på

til KBU-lægerne har de uddannelseskoordine-

de individuelle uddannelsesforløb i afdelingen. De

rende overlæger i samarbejde med afdelingerne

fleste anvender en fast struktur for diskussionen

aftalt en række tiltag, der skal styrke KBU uddan-

omkring den enkelte uddannelseslæges status,

nelsen.

og sikrer, at uddannelseslægen får tilbagemelding
efter mødet. På mange afdelinger er det kun spe-

Aggregerede data fra 360˚’s feedback indikerer,

ciallægerne, der deltager i disse møder, men flere

at vores mesterlære fungerer, men at det ud fra

afdelinger overvejer, hvordan de kan få involveret

et patientsikkerhedssynspunkt er vigtigt at styrke
uddannelseslægernes evner til at give tydelige
informationer, sikre rettidige handlinger, og at
uddannelseslægerne trænes i at indgå i dialog ved
uenighed. Dette kunne fx gøres gennem konstruk-
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gruppe af speciallæger, der har deltaget i vejleder-

tiv feedback ved konferencer og klare aftaler om
konferering/samarbejde. Derudover er det vigtigt
at arbejde på, at der på AUH fremdyrkes en kultur,
der har refleksion som bærende element dvs.
at undren og nysgerrighed aktivt efterspørges.
Herudover er der behov for en styrket indsats i
forhold til at sikre oplæring indenfor rollen som
leder/administrator og organisator og derfor vil
dette emne indgå i 3-timers møder og LVR møder i
2015/2016.
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de hoveduddannelses- og introduktionslæger, som
fungerer som hovedvejledere.

6. Uddannelsesteam
på afdelingerne

Den stigende åbenhed omkring diskussionen af
de individuelle uddannelsesforløb på afdelingerne

Uddannelsesteamet udgøres på afdelingerne af

har medvirket til, at nogle specialer er begyndt at

uddannelsesansvarlig(e) overlæge(r), uddannel-

lave ”overleveringsforretninger”. Det betyder, at

seskoordinerende yngre læge(r), afdelingsledel-

der etableres kontakt mellem de afdelinger, som

sen og eventuelt inkl. skemalægger og specialets

indgår i uddannelsesforløbet. Dermed bliver det

postgraduate kliniske lektor. Tabellen nedenfor

muligt at sikre den yngre læges fortsatte kompe-

viser, hvordan disse teams arbejder..

tenceudvikling, ligesom der kan laves fokuserede
aftaler omkring eventuelle problemfelter. Den

Uddannelsesteamet – arbejdsform, mødestruk-

yngre læge deltager naturligvis i denne dialog.

tur og rammer

Konklusion og perspektivering

Uddannelsesteam

Antal besvarelser
(N = 44*)

Vejledermøder med formålet at gøre status over

Vejledermøder

27

hver enkelt uddannelseslæges kompetenceudvik-

Planlagte møder i teamet

31

ling er blevet en integreret del af de fleste afdelin-

Planlagte møder med afdelingsledelsen

30

UAO/UKYL involveret i skemalægning

17

Der er brug for, at de uddannelsesansvarlige bl.a.

Funktionstid for UAO aftalt

24

på LVR møderne udveksler erfaringer omkring,

Funktionstid for UKYL aftalt

20

Sekretærbistand

9

gers arbejde med den lægelige videreuddannelse.

hvordan informationer fra vejledermøderne
konstruktivt videregives til uddannelseslægerne.

Selvrapporterede aktivitetsdata.

Netop kombinationen af den helhedsvurdering
som de seniorer læger foretager i de fælles fora
og den strukturerede kompetencevurdering, der

* for afdelingerne Røntgen og Scanning, Hjerte-lungekarkirurgisk afdeling og de anæstesiologiske afdelinger er
indrapporteret fra flere afsnit.

foretages i daglig kliniske praksis, er med til at øge
validiteten af den samlede vurdering af uddan-

Konklusion og perspektivering

nelseslægen .

På 3 ud af 4 afdelinger er der etableret faste møder mellem UAOér/UKYLér og afdelingsledelsen.
På disse møder diskuteres rammerne for uddannelsen og uddannelsesmiljøet, og der følges op på
de handleplaner, som er udarbejdet i forbindelse
med det årlige statusmøde
Uddannelsesteamet forventes fremadrettet
at skulle involveres yderligere i planlægningen
omkring udflytningen under fælles tag. Det er
derfor vigtigt, at der i samarbejde med afdelingens ledelserne opstilles klare forventninger til
uddannelsesteamets opgaveløsning inkl. rammer
og funktionstid.
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7. Trivsel på arbejdspladsen - uddannelsesmiljø

Gennem de sidste 3 år har vi målt uddannelsesmil-

målinger over de seneste år og derfor har arbej-

jøet på AUH gennem LUDO (Lægers Uddannelses-

det omkring KBU-lægernes trivsel været styrket i

miljø på Hospitaler.) I 2014 er LUDO er udsendt til

2014. Der har især været et stort fokus på trivslen

1324 læger på AUH og der er opnået en tilfreds-

blandt de KBU-læger, som har ansættelse i Fæl-

stillende svarprocent på 69%.

les Akut Afdeling (FAA), idet erfaringer fra andre
hospitaler viser, at det kan være vanskelig at være
KBU-læge i en akut afdeling. De første evaluerin-

grupper af uddannelseslæger (KBU, introduktions-

ger fra KBU-læger ansat i FAA vise, at vores KBU-

og hoveduddannelsesstillinger (eget og andet

læger har været overordentligt godt tilfredse med

speciale) samt speciallægegruppen.

deres ansættelse. Der er gjort et stort arbejde i
FAA for, at KBU-lægerne kunne føle sig velkomne

Det overordnede resultatet af LUDO viser, at der

og værdsatte og for at sikre den fornødne oplæ-

er en uændret god uddannelseskultur, men især

ring og supervision. Det forventes, at den fulde

et godt arbejdsklima på AUH, når man spørger ud-

effekt heraf ses i løbet af 2015

dannelseslæger og speciallæger. ”Supervision og
feedback” og ”Læringsmiljø” er godt, men kunne

I bilag 6b præsenteres LUDO data på afdelingsni-

forbedres specielt for de alleryngste – KBU-læger-

veau, hvor 7 afdelinger i 2014 er klassificeret som

ne. Det skal bemærkes, at der er stor forskel på

”særdeles god” og 26 afdelinger som ”tilstræk-

KBU lægernes evalueringer mellem afdelingerne.

keligt”. De 5 afdelinger, der er på indikator niveau

Der er dog tale om gennemgående trend i flere

”under tilstrækkeligt” er alle kirurgiske specialer

Fig. 18 - Fordeling af score uddannelseskultur målingen – LUDO AUH 2014
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I fig. 18 vises LUDO data for 2013 og 2014 opdelt i

LUDO data. Likert skala 1-5 (bedst) med cut-off værdi = 3,5
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og LUDO data er i overensstemmelse med de vur-

den indsats, som har resulteret i at forløbet er

deringer uddannelseslæger giver disse afdelinger

kommet på rette spor igen.

via Evaluer.dk på området arbejdstilrettelæggelse, uddannelsesmiljø og udbytte (se bilag 7c).

Der er et tæt samarbejde mellem AUH og de

De kirurgiske afdelinger har i perioden 2012-2014

postgraduate kliniske lektorer og Videreud-

oplevet en betydelig reduktion i antallet af uddan-

dannelsessekretariatet omkring håndteringen

nelseslæger samtidig med behandlingsgaranti og

af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, der

kræftpakkeforløb har øget driftspresset.

skyldes manglende kompetenceudvikling. I de
uhensigtsmæssige forløb, der skyldes længereva-

Uhensigtsmæssige
uddannelsesforløb

rende sygdom er der etableret et meget frugtbart

Omfanget af uhensigtsmæssige forløb kendes

Fastholdelsesteamet (socialrådgivere fra HR løn

ikke nøjagtigt, men i rapporten ”Uhensigtsmæs-

og personale), Arbejdsmedicinsk Klinik (psykolo-

sige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i

ger) og tillidsrepræsentanterne.

samarbejde internt på AUH mellem HR-LVU og

Videreuddannelsesregion Nord” udgivet januar
2015 angives, at ca. 6,8 % af alle uddannelsesfor-

Konklusion og perspektivering;

løb menes at være uhensigtsmæssige. Et uddan-

Status for AUH samlet set på området ”uddannel-

nelsesforløb defineres som uhensigtsmæssigt,

seskultur” (Indikator 5). vurderet ud fra resultatet

hvis lægen ikke indenfor det planlagte forløb er

af LUDO 2014 er ”tilstrækkelig”

i stand til at opnå de kompetencer, der angives i
uddannelsesprogrammet. Ændringer pga. orlov,

Afdelingerne har inddraget resultaterne fra LUDO

barsel, sygdom er ikke omfattet.

i diskussionerne på statusmøder og på lægemøder
i afdelingen. Der er fortsat behov for, at afdelinger

Afdelingerne har indrapporteret 21 forløb i 2014.

med KBU-læger samt de kirurgiske afdelinger i

Formentlig er der flere forløb, som varetages

samarbejde med centerledelserne og de uddan-

internt på afdelingerne enten i form af øget super-

nelseskoordinerende overlæger fokuserer på,

vision/vejledning eller via kortere forlængelse af

hvilke tiltag, der kan understøtte uddannelseskul-

ansættelses- og uddannelsesaftale.

turen og dermed sikre kvaliteten i uddannelsen.

I 2014 har de uddannelseskoordinerende overlæger været involveret i 16 uhensigtsmæssige uddannelsesforløb på AUH. Fire ansættelsesforløb er
afsluttet grundet manglende opnåelse af kompetencer/uegnethed i specialet. I de resterende tilfælde har sygdom været baggrund for manglende
kompetenceopnåelse. Alle disse forløb forventes
gennemført, men på forlænget tid.
Udover dette har de uddannelseskoordinerende
overlæger rådgivet afdelinger i flere tilfælde, hvor
der har været rejst bekymring om, hvorvidt et uddannelsesforløb udviklede sig uhensigtsmæssigt,
men hvor afdelingerne selv har kunnet iværksætte
Rapport fra Center for Sundhedsvidenskabelige
Uddannelser januar 2015 (LINK)
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8. »Vores uddannelse«
Konklusion og perspektivering

aktuelt. Udvidelsen af Fælles Akut Afdeling (FAA)

Der er fortsat et stort uddannelsesarbejde såvel

betyder, at mange uddannelseslæger og fra de fle-

organisatorisk som kulturelt, der skal udføres

ste specialer vil have funktion i FAA. Dermed bliver

frem mod 2016-2019. Udvidelsen af FAA i 2014 har

det nødvendigt, at de speciallæger, der har funk-

illustreret vigtigheden af dialog og klare aftaler

tion i FAA påtager sig vejledning, supervision og

omkring rammerne for læring og supervision.

kompetencevurdering af uddannelseslæger, som

Men de erfaringer og den indsigt, der allerede er

ikke nødvendigvis kommer fra eget speciale eller

opnået omkring graden af kompleksitet når ud-

egen afdeling. Vi skal i langt højere grad uddanne

dannelsesopgaven flytter med, giver god grobund

hinanden på tværs af afdelinger og specialer samt

for det fremtidige samarbejde omkring ”Vores

inter-professionelt. Dette paradigmeskifte er i

uddannelse”.

allerede i fuld gang med såvel KBU-læger som hoveduddannelseslæger i almen medicin ansat i FAA.
FAA-funktionen har været emne på statusmøder
på de afdelinger, der allerede nu er direkte berørt
af udvidelsen af FAA, og der tegner sig et positivt
billede af udviklingen af såvel arbejdsmiljø som
uddannelsesmiljø. Dette bekræftes af uddannelseslægernes evalueringer.
Der er i 2014 etableret en tværfaglig Driftsstyregruppen omkring FAA. Blandt de uddannelsesansvarlige overlæger ses endvidere et behov for at
etablere en FAA gruppe bestående af UAOér fra
de specialer, der fremadrettet ser ud til at skulle
uddanne en stor andel af deres yngre læger i FAA.
Dette vil blive konkretiseret i 2015 i samarbejde
med hospitals-,center og afdelingensledelser.
Andelen af ”Vores uddannelse”, der fremover skal
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Begrebet ”Vores uddannelse” bliver tiltagende

foregå i Dagkirurgisk afdeling (DKA) vil stige betydeligt og derfor har de uddannelseskoordinerende
overlæger haft 2 møder med afdelingsledelse for
DKA, og det er aftalt, at alle uddannelsesansvarlige overlæger, der fremadrettet får brug for at
kunne oplære i DKA indkaldes til et fælles møde i
2015 for at afstemme forventninger i forhold til
den fælles løsning af uddannelsesopgaven.
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9. Forberedelser til udflytning under fælles tag
Vi er i fuld gang med forberedelser og planlæg-

kræver godkendelse i Det Regionale Råd for Læ-

ning til udflytning under fælles tag - og de første

gers Videreuddannelse – en proces der kræver tid.

afdelinger er flyttet eller har en fastsat dato for
flytning. Det er et stort ønske fra de uddannel-

Konklusion og perspektivering

sesansvarlige overlæger om, at blive inddraget så

Med Agenda 2015 er løsningen af den fremtidige

tidligt som muligt i disse forberedelser. I 2014 er

uddannelsesopgave et prioriteret område. LVU ser

der etableret et ”Rejsehold” med repræsentanter

det som en vigtig opgave at medvirke til, at de ud-

fra HR-Løn og Personale samt UKO som sammen

dannelsesansvarlige inddrages aktivt når der sker

med afdelingen ser på den aktuelle og mulige

ændringer af patientforløbene. Dette sikre, at ud-

fremtidige vagtstruktur og hvor UAO’er og UKYL’er

dannelsen og dermed uddannelseslægerne tæn-

på mange afdelinger er inviteret med til diskussio-

kes med således, at vi fastholder de bedst mulige

nerne. Omstruktureringerne vil for nogle betyde,

forudsætninger for uddannelsen fremadrettet.

at der skal laves nye uddannelsesforløb, hvilket

10. Færdighedstræning
Færdigheds- og simulationstræning foregår på

obligatoriske e-læringsmoduler på AUH (Brand,

flere niveauer på AUH. Færdighedstræning i spe-

Hygiejne, Transfusion, Hjerte-lunge-redning).

cifikke procedurer, simple som mere komplekse

Færdigheds- og simulationstræning er blevet

foregår på de enkelte afdelinger i form af oplæ-

en stadig større del af specialespecifikke kurser

ring/træning i fx lumbalpunktur, ultralydsunder-

og andre etablerede tilbud som fx de kurser, der

søgelser, ekko-cardiografi, intubation og mange

udbydes i regi af MIUC (Minimal Invasiv Udviklings

andre procedurer. Den tværfaglige teamtræning

Center).

er veletableret på områder med akutte livstruende
tilstande fx træning i modtagelse og behandling af

Konklusion og perspektivering

traumepatient, akut medicinsk patient, obstetriske

Færdigheds- og simulationstræning foregår på

komplikationer, akutte anæstesiologiske og pæ-

mange niveauer og med flere forskellige aktører

diatriske problemstillinger mm. Hospitalet tilbyder

(monofagligt og tværfagligt). Vi vil formentlig i de

hele personalet træning i hjerte-lungeredning på

kommende år se, at der indføres flere faste tilbud

forskellige niveauer, ligesom der er indført flere

på AUH for at sikre, at personalet til stadighed
vedligeholder og udvikler nødvendige kompetencer.
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Konklusion på arbejdet med 10-punktsplanen
I 2014 har det fungeret godt for Lægelig Videreud-

Sammenligner vi vores egen måling af kvalite-

dannelse at arbejde efter 10-punktsplanen, hvor

ten af den lægelige videreuddannelse med den

der på hospitalsniveau især har været arbejdet

eksterne vurdering (inspektorbesøgene), der er

meget med fokusområderne Feedback, Kompeten-

foretaget på 9 afdelinger i 2014, er der god over-

cevurdering, Mesterlære – det kliniske skøn, Ud-

ensstemmelse. Der arbejdes seriøst og professio-

dannelsesplanlægning og Arbejdstilrettelæggelse

nelt med den lægelige videreuddannelse på AUH

samt Faculty Development. De øvrige punkter i

samtidig med, at der er en eksakt viden om, hvor

planen har i varierende grad været en del af ud-

vi kan forbedre kvaliteten i uddannelsen. Struktur

dannelsesteamets arbejde i afdelingerne.

og indhold i den lægelige videreuddannelse er på
være relateret til de holdninger og den kultur,
der er på AUH i forhold til at være et uddannende
hospital.
Med ”uddannelsesopgaven” som en del af Agenda
2015 er der netop åbnet op for at hospitalets
strategiske målsætning på uddannelsesområdet
kan understøtte det lange seje træk, der skal til for
påvirke og udvikle uddannelseskulturen i en positiv
retning.

Videreudvikling af
kvalitetsmonitoreringsprogrammet AUH
Kvalitetsmonitoreringsprogrammet er meget om-

Modellen for kvalitetsmonitorering er dynamisk og

fattende, men er sammensat så de fleste af målin-

skal tilpasses lægelig videreuddannelse (LVU) nye

gerne og data allerede er tilgængelige (Evaluer.dk;

indsatsområder på AUH. Det er helt afgørende,

360°’s feedback aggregerede data, RMUK). Kultur-

at kvalitetsdata opfattes som meningsfulde og

monitoreringen har været del af et 3-årigt projekt,

anvendelige for den enkelte afdeling. Der vil derfor

som skal evalueres i 2015. I den forbindelse vil der

i 2015 blive arbejdet på at vurdere, hvilke målinger,

blive taget stilling til, om LUDO skal fortsætte, eller

der er nødvendige og tilstrækkelige for at kunne

om vi måske får resultaterne på anden vis og der-

beskrive kvaliteten af den lægelige videreuddan-

med laver dobbeltregistrering. Der kommer en ny

nelse. Målet er at optimere og meget gerne gøre

spørgeramme i Evaluer.dk formentlig fra 1. januar

det lettere at monitorere kvaliteten samtidig med,

2016, og som indeholder kulturspørgsmål, men

at der tilvejebringes den bedst mulige datakom-

også spørgsmål, der er direkte møntet på imple-

plethed. I dette arbejde er det nærliggende at

mentering af kompetencevurdering.

overveje om nogle af de andre monitoreringer, der
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plads, derfor vil fokus for det fremtidige arbejde

foretages på hospitalet Arbejdspladsvurdering
(APV), Trivselsundersøgelse og lederevaluering
(TULE) mm.) kan inddrages og måske erstatte
nogle af de målinger, der er iværksat af LVU.
47

Perspektivering
I denne Årsrapport er der gjort status på den

relevant at fortsætte arbejdet med den læge-

lægelige videreuddannelse på AUH med afsæt i 10

lige videreuddannelse på AUH i 2015/16 ud fra

punkts-planen for 2014. De uddannelseskoordine-

den 6-punktsplan, der ses i tabel 5. Herudover vil

rede overlæger har sammen med den lægefaglige

udflytningen under fælles tag komme til at fylde

direktør ud fra en overordnet vurdering fundet det

meget mere i det kommende år.

48

Tabel 5 - 6-punktsplan for arbejdet i Lægelig Videreuddannelsen på AUH 2015/16

Mesterlæren skal flytte med
Organisation af uddannelsesopgaven - sikre rammerne for læringen
• Agenda 2015 – professionalisering af uddannelsesopgaven
• LVU & LVR
• Uddannelse på tværs af AUH (FAA, DKA, Anæstesi mm)
• Uddannelsesteam i afdelingen - inkl. vejledermøder
• UKYLér på tværs – et bindeled
• Tværfaglig, interprofessionel samarbejde ”vores uddannelse”

2

Klinisk oplæring – sikre dygtigere læger og god patient behandling
• Refleksiv praksis - det kliniske skøn
• Kompetencevurdering – struktureret observation af uddannelseslægens kliniske/
daglige arbejde
• Feedback – FRISK og TAK redskaber mm til fremme af feedback kulturen
(organisation/individ)
• Arbejdsbaseret læring – supervision (”Uddannelseslægen i front - speciallægen med
i front”)

3

Arbejdstilrettelæggelse & uddannelsesplanlægning – sikre effektiv læring
• ”Fast track” oplæring
• ”Område supervision”
• Konferencer med fokus på læring
• Mester og lærling sammen om rette patient på rette sted
• Færdigheds- og teamtræning

4

Faculty Development – sikre kompetente ”mestre” (uddannere)
• Styrke UAOérnes ledelsesmæssige kompetencer
• Vejlederuddannelse
• 360˚’s feedback facilitatorer

5

Lærings- og uddannelsesmiljø – sikre dygtige og tilfredse uddannelseslæger
• Trivsel på arbejdspladsen
• Professionel håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
• Effektiv udnyttelse af læringssituationer
• Passende faglige udfordringer, der udvikler til et højt fagligt niveau

6

Kvalitet i vejledersamtaler – sikre forventningsafstemning
• Optimeret introduktionen til afdeling, afsnit og arbejdsopgaver
• Overleveringsaftaler mellem afsnit og afdelinger
• Aktiv brug af den personlige udviklingsplan fra 360˚’s feedback i den individuelle
uddannelsesplan
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Organisation af
uddannelsesopgaven
- sikre rammerne
for læringen

Uddannelsesteam i afdelingen
Kvalitetsdata fra 2014 indikerede en sammenhæng mellem uddannelseslægernes vurdering af
om afdelingen ”tager rimeligt hensyn til uddannelsen i arbejdstilrettelæggelsen” og uddannel-

Leder/
Administrator/
Organisator

Professionalisering af
uddannelsesopgaven

sesteamets involvering i arbejdstilrettelæggelsen.

I 2015/16 styrkes det ledelses-

vilkår som uddannelsesteamet har til opgaveop-

mæssige fokus på uddannelses-

løsningen og kvaliteten af den lægelige videreud-

opgaven via Agenda 2015. Det

dannelse målt ud fra kvalitetsindikatorerne. Hvis

Der er ligeledes en sammenhæng mellem de

er hospitalets intention, at professionalisere de

der er faste møder, hvis UAO/UKYL er med i/tæt

dele af organisationen på AUH, der arbejder med

involveret i skemaplanlægningen, og hvis der er

uddannelse, hvilket indebærer, at vi gennem vores

prioriteret funktionstid til uddannelsesteamet får

uddannelser på AUH udnytter uddannelseskapaci-

afdelingen højere score i næsten alle kvalitetsmå-

teten og kompetencerne optimalt samt at uddan-

linger sammenlignet med afdelinger, hvor der ikke

nelse ses i en tæt sammenhæng til og udøves jf.

er etableret velfungerende uddannelsesteams. I

AUH´s strategier, ledetråde og ambitioner. LVU har

2015/16 vil LVU i dialog med center- og afdelings-

derfor prioriteret ”organisationen af uddannelses-

ledelserne afklare om, der er et behov for at sætte

opgaven” øverst på listen over indsatsområder i

yderligere fokus på de opgaver og det ansvar ud-

2015.

dannelsesteamet forventes at løfte i afdelingen,
herunderfunktionstid/rammer for opgaveløsnin-

I forhold til at sikre en positiv udvikling af lærings-

gen. Samtidig forventer LVU, at de initiativer, der

miljøet – ikke kun for uddannelseslægerne – på

iværksættes i 2015 for at styrke UKYL funktionen

AUH er det vigtigt, at den fremtidige organisering

på AUH vil medvirke til at, UKYL’erne vil kunne

og ønsket om en professionalisering af uddannel-

udføre flere uddannelsesopgaver i afdelingen og

sesopgaven sikrer og gerne udbygger og formali-

dermed bidrage yderligere til at optimere kvalite-

sere samarbejdet mellem HR-LVU (kvalitetsmoni-

ten af uddannelsen i afdelingerne.

toreringsprogrammet), Arbejdsmiljøteam (APV),
HR-udvikling (TULE) inkl. grund-videreuddannel-

»Vores uddannelse«

ses området.

Vi skal tage hånd om ”vores uddannelse”. Der er
godt styr på grunduddannelserne og den lægelige

Uddannelse på tværs af AUH

videreuddannelse, men den strategiske efterud-

Der er behov for at oprette en FAA-uddannelses-

dannelse kan styrkes, og der er indledt et tværfag-

gruppe med deltagelse fra de afdelinger, der fra

ligt samarbejde for at styrke den samlede uddan-

2016/17 skal uddanne yngre læger i FAA, fordi de

nelsesopgave på AUH. Et samarbejde LVU gerne

fleste læger på sigt skal have dele af deres uddan-

indgår yderligere i.

nelse i FAA. Det skønnes, at der vil blive behov for
at etablere andre dynamiske mødefora på tværs af
AUH med fokus på uddannelsen fx i Dagkirurgisk
afdeling, i OP/Intensiv afdelingerne mfl. LVU vil i
samarbejde med centerledelserne og de lægelige
videreuddannelsesråd medvirke til, at disse mødefora etableres.
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Klinisk oplæring – sikre
dygtigere læger og god
patient behandling

om det er tid til at gå fra ”kan” til ”skal” i det kompetencevurdering som en del af uddannelsesreformen allerede i 2016 blev gjort obligatorisk, men
endnu ikke er udmøntet i praksis.

Medicinsk
ekspert

Mesterlære – refleksiv
praksis - det kliniske skøn

I 2015 vil LVU sammen med HL/CL/AL kredsen

Den lægelige videreuddannelse er

diskuterer, om der kan iværksættes centrale

arbejdsbaseret og langt den bedste

strategiske tiltag, der kan fremme/understøtte

oplæring fås ved mesterlære – vel

brugen af den obligatoriske kompetencevurdering

at mærke moderne mesterlære med

på hospitalet inspireret af de positive resultater

mange mestre og med inddragelse af effektive

fra implementering af 360°´s feedback.

metoder og aktiv deltagelse i det daglige kliniske

Feedback

mester og lærling er sammen om opgavevareta-

I 2014 havde vi fokus på at generere ideer til at

gelsen og i dialog finder frem til, hvordan lærlin-

styrke brugen af feedback herunder koblingen til

gen kan videreudvikle sine evner frem mod selv at

kompetencevurderingen. I 2015 vil LVU fortsat

blive mester. Vi skal i 2015/16 arbejde på at få en

arbejde for øget anvendelse af feedback i det

arbejdstilrettelæggelse, der i større udstrækning

daglige arbejde på AUH. Gennem øget brug af

sikrer, at uddannelseslæger og speciallæger sam-

konstruktiv feedback øges læringen ikke alene for

men varetager opgaver, og hvor uddannelseslæ-

uddannelseslægerne, men for hele ”teamet” til

gen gradvist tildeles mere og mere udfordrende

gavn for patientbehandlingen.

opgaver under behørig supervision.
Med den nye spørgeramme til brug for Evaluer.dk

Kompetencevurdering

gives følgende definition på feedback:

I løbet af 2014 er mange afdelinger kommet godt i
gang med at indføre struktureret kompetencevur-

”Feedback er den tilbagemelding du får, når en

dering, hvilket er meget positivt. Der findes ikke tal

person eller en gruppe vurderer din præstation,

på landsplan, som vi kan sammenligne os med, og

ytringer eller lignende i forhold til en given profes-

vi har ikke lavet undersøgelsen før, så hvorvidt vi

sionel standard. Feedback gives med det formål at

er på omgangshøjde eller foran andre hospitaler

forbedre dine kompetencer”

på dette område, ved vi ikke. For at understøtte
mesterlæren vil der i 2015 være et særligt fokus

Denne definition vil blive diskuteret på LVR

på at øge anvendelsesgraden af de metoder, der

mødrene og vil være den uddannelsesteamene

indebærer, at den kliniske vejleder ”fluen på væg-

fremover skal arbejde ud fra i egen afdeling. Li-

gen” foretager en struktureret observation af

geledes vil der ske en opfølgning på de initiativer,

uddannelseslægen. LVU vil igen via aktivitetsdata/

der er sat i værk som følge af 3-timersmøderne

survey følge implementeringsgraden af specialer-

og dermed vil feedback fortsat være et prioriteret

nes obligatoriske kompetencevurderingsmetoder

indsatsområde bl.a. fordi feedback er tæt koblet

Kompetencevurdering indebærer, at mester

med patientsikkerhed og effektivitet.
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arbejde. Mesterlære er kendetegnet ved, at både

vurderer, hvor langt eleven er, og derefter beslutter, hvad eleven kan udføre selvstændigt. Vi gør
det allerede i en vis udstrækning – men langt fra
struktureret nok, og langt fra konsekvent. Det skal
vi blive bedre til. Måske er det nu vi bør diskuterer
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statusmøder i afdelingerne viser, at der i 2015/16

Arbejdstilrettelæggelse
og uddannelsesplanlægning – sikre
effektiv læring

er brug for en diskussion af begrebet ”tilgænge-

Når vi som led i den effektiviserings-

Arbejdsbaseret læring vejledning & supervision
Kvalitetsdata fra 2014 samt diskussioner på

bølge, som ruller ind over os nu, gør

lighed” med det mål at sikre, at speciallæger og
uddannelseslæger afklarer, hvad en ”høj grad af

Samarbejder

vores arbejdsgange endnu mere

tilgængelighed” er. Spørgsmålet er om speciallæ-

effektive og endnu hurtigere afvikler

gerne ”byder sig aktivt til” eller om ”de er tilgæn-

patientforløbene bliver udfordrin-

gelige, hvis uddannelseslæger selv vurderer, der

gen, at holde fast i, at vi samtidigt skal oplære den

er et behov”. Hvis praksis er den sidste, kan det ud

næste generation. Et middel er at oplære vores

fra patientsikkerhedsperspektiv være særdeles

uddannelseslæger effektivt. Dette gør vi ved at

vigtigt, at uddannelseslæger bliver mere bevidste

sikre vejledning og supervision i nødvendigt og

om egne grænser og bliver bedre til at bede om

tilstrækkeligt omfang kombineret med, at vi alle

input, hvor det er relevant. Der skal arbejdes med

skal arbejde på at bruge de krydspunkter vi har til

at opbygge en kultur, hvor det bliver naturligt for

at lære af og med hinanden.

speciallægerne at ”byde sig til” understøttet af en
arbejdstilrettelæggelse, der reelt giver mulighed

I 3-timers- og statusmøder for 2014 er der på alle

for det i praksis. En kultur og arbejdsform, der

afdelingerne lagt planer for at forbedre sam-

samtidig vil medvirke til at gøre kompetencevur-

menhængen mellem arbejdstilrettelæggelse og

deringerne til en mere integreret del af arbejdet.

uddannelsesplanlægning med det mål at sikre
effektiv læring. I Faktaboks 2 er eksempler på en

Et andet og vigtigt indsatsområde i 2015/16 vil

lang række planlagte tiltag. Opgaven for LVU i

være uddannelsen på de kirurgiske afdelinger på

2015/16 bliver sammen med alle de andre aktører

tværs af AUH. Kvalitetsindikatorer viser entydigt,

at være med til afprøve og kvalificere ideerne og

at der er behov for en særlig indsats for at sikre

derefter sikre, at erfaringer videregives i de læge-

kvaliteten i den kirurgiske uddannelse. LVU vil

lige videreuddannelsesråd på tværs af AUH.

sammen med hospitals-, center- og afdelingsledelserne fastlægge, hvordan AUH adresserer emnet

Afdelingens uddannelsesteam har en vigtig viden

overfor Region Midtjylland og Videreuddannelses-

og et overblik over uddannelsesopgaven som på

region Nord, idet udfordringerne i den kirurgiske

nogle afdelinger med fordel kunne inddrages i

speciallægeuddannelse vurderes som værende

større grad. UAOérne har mulighed for at tage

generel for hele regionen.

initiativet til at sikre sig indflydelse bl.a. ved at
arbejde på, at ”fast track” oplæring kombineret
med struktureret kompetencevurdering bruges
til at afdække, hvad uddannelseslægerne selv kan
mestre og dermed i endnu større grad kan bidrage
til patientbehandlingen.
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Lærings- og uddannelsesmiljø – sikre dygtige og tilfredse uddannelseslæger

LVU vil derfor i 2015/16 sammen med de uddannelsesansvarlige arbejde med, at uddannelsesopgaven ikke glemmes i effektiviseringens navn
ved kontinuerligt at komme med kreative ideer til,
hvordan vi kan oplære vores kommende kolleger

Trivsel – uddannelsesmiljø

hurtigt, ordentligt og effektivt så vi forsat har

Kvalitetsdata fra 2014 viser en let

dygtige og tilfredse uddannelseslæger, der kan
bidrage til patientbehandlinen på AUH.

Sundhedsfremmer

faldende tendens i alle målinger vedrørende uddannelseskultur og trivsel.
Det er nødvendigt at være meget

opmærksom på, at denne tendens ikke fortsætter.

Opgaven med at uddanne de kom-

i hospitalets struktur. En måde at arbejde med

mende speciallæger bliver grundet

trivsel og uddannelseskultur er ved fortsat at have

interne og eksterne strukturfor-

fokus på feedback. Organisationer hvor feedback

andringer i de kommende år mere

er indlejret kulturen har bedre arbejdsmiljø og

kompliceret, hvilket betyder, at

er mere effektive. Så der er alt at vinde ved at

lederne af den lægelige videreuddan-

arbejde med at udvikle feedback kulturen i positiv

nelse – de uddannelsesansvarlige overlæger –skal

LVU vil derfor have stort fokus på arbejdsmiljøet
i de kommende år, hvor der sker store ændringer

retning.

sikres den fornødne oplæring i forandringsledelse.
Det er derfor positivt, at så mange UAO’er på AUH

I januar 2015 udkom Center for det Sundhedsvi-

har deltaget i Videreuddannelsesregion Nord’s

denskabelige uddannelse med - CESU’s rappor-

kursus for UAOér. Dermed er de vidensmæssigt

ten om Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

klædt godt på til at varetage opgaven. På AUH vil

(UHU), hvor der angives en række anbefalinger til,

et af indsatsområderne for Faculty Development i

hvordan UHU identificeres tidligt og hvordan de

2015 være at styrke UAO’ernes lederkompetencer

uddannelsesansvarlige kan arbejde med tiltag, der

yderligere. På Årsmødet 2015 vil forandringsle-

kan identificere og forebygge UHU. På Årsmødet

delse være et af emnerne, og i efteråret 2015 skal

2015 indgår uhensigtsmæssige uddannelsesfor-

alle UAO’er gennemføre en 360°’s feedback, der

løb, som et tema, og der udarbejdes et idekatalog

har fokus på den personlige udvikling i rollen som

til, hvordan uddannelsesteamet kan blive bedre til

leder af uddannelse i afdelingen. Der skal afgræn-

tidligt at identificere forløb, der måske vil udvikle

ses indsatsområder og sammen med den ledende

sig til at blive uhensigtsmæssige.

overlæge udarbejdes en skriftlig handleplan.
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Akademiker

Faculty Development
– sikre kompetente
”mestre”

LVU vil i 2015/16 fortsætte det konstruktive samSom noget nyt vil der blive etableret et UKYL-

arbejde internt på AUH med Fastholdelsesteamet

netværk på AUH. I forhold til de erfarne 360°’s

og Arbejdsmedicinsk Klinik omkring håndteringen

feedback facilitatorer, vil der i 2015 komme et

af disse forløb sammen med afdelinger og tillids-

efteruddannelsestilbud i form af fornyet super-

repræsentanter.

vision af en feedbacksamtale med det formål at
videreudvikle FF’ernes kompetence. I 2015 vil LVU

I 2014 har der været et stort fokus på trivslen

fortsat prioritere, at der afsættes midler til at ca.

blandt de KBU-læger, som har ansættelse i Fælles

20 speciallæger kan deltage i vejlederkursus.

akut Afdeling (FAA). Dette arbejde fortsættes i
2015.
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Kvalitet i vejledersamtaler – sikre forventningsafstemning

introduktionssamtale. Dette erstatter naturligvis
ikke den individuelle samtale og heller ikke udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan og
karrierevejledningen, men det giver mulighed for

Kommunikator

Kvalitet i vejledersamtaler

at fokusere mere på uddannelseslægens poten-

Vejledersamtaler gennemføres

tiale og ønsker i den individuelle del af samtalerne.

systematisk på AUH og via implementeringen af RMUK i 2014 har

Der skal i 2015/16 arbejdes med, hvordan der

de uddannelsesansvarlige overlæ-

skabes bedre sammenhæng mellem de enkelte

ger fået hjælp til de administrative opgaver med

uddannelseselementer og hvordan hovedvejle-

godkendelse af de individuelle uddannelsesplaner.

dere i de afdelingerne, hvor uddannelseslægerne

Det er derfor oplagt, at LVU i 2015/16 igangsætter

får supervision af fx akutmedicinerne i FAA sikres

initiativer, der kan afdække, hvordan man afholder

informationer om uddannelseslægens performan-

den ”gode og effektive” vejledersamtale. Dette

ce. Der er brug for en diskussion i Det Regionale

kunne fx være en opgave for gruppen af UKYL’er

Råd for Lægers Videreuddannelse om udveksling

på AUH. Måske kunne man effektivisere dele af

af informationer mellem afdelinger/hospitaler

vejledningssamtalen ved at vejlede en gruppe af

omkring den enkelte uddannelseslæges progres-

uddannelseslæger i primært afdelingens opbyg-

sion og indsatsområder.

ning og organiseringen af uddannelsen i en fælles
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Udvikling af medicinsk pædagogik på AUH
Samarbejde omkring medicinsk pædagogik med

er der behov for en styrket indsats i fht optimeret

ledende lektor, PKL – gruppen og de øvrige UKO’er

læring i kirurgiske færdigheder, og her skal sam-

i uddannelsesregion Nord skal styrkes i forhold til

arbejde med SkejSim og MIUC (Minimal Invasivt

erfaringsudveksling og deling af ”best practice”

Udviklings Center) udvikles. Frem mod AUH under

samt forskningsresultater. Det er LVU´s håb, at

fælles tag vil LVU sammen med HL/CL arbejde for

der i 2015/16 igen etableres regionale midler til

at de nødvendige faciliteter til færdighedstræning

støtte for udviklingsprojekter indenfor den læge-

inkl. teamtræning af ikke-tekniske færdigheder

lige videreuddannelse. På det kirurgiske område

diskuteres/prioriteres i de relevante fora.

På Årsmødet i 2014 blev høj faglighed, faglig stolt-

der som patientinvolvering & brugerinddragelse,

hed og professionel holdning til patienternes sik-

borgernes behov og præferencer være afsæt for

kerhed sat på dagsordenen af lægefaglig direktør

den fagligt bedste behandling. At indføre ”Borger-

Claus Thomsen. Disse emner er fortsat særdeles

nes sundhedsvæsen” kræver nye kompetencer

relevante, og det giver god mening, at det videre

hos medarbejderne. Realisering af 6-punktsplanen

arbejde i den lægelige videreuddannelse samler

”Mesterlæren flytter med” vil hjælpe os et godt

sig om disse kerneelementer. Derfor er mesterlæ-

skridt på vejen.

ren, kompetencevurdering og ikke mindst feedback fortsat de vigtigste elementer i planen for

Til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle de

det fremtidige arbejde. Optimering af uddannel-

uddannelsesteams, afdelingsledelser og centerle-

seskulturen og fastholdelse af det gode arbejds-

delser, der har arbejdet så engageret, målrettet og

miljø skal sikres ved, at arbejdstilrettelæggelse og

fokuseret med at forbedre den lægelige videreud-

uddannelsesplanlægning smelter sammen. I den

dannelse på AUH.

lægelige videreuddannelse skal også nye områ-

Professionel
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Bilag

© SST
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Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer

Indikator

Under tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Særdeles godt

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

< 90 %

≥90 %

≥ 95 %

Indikator 2
Andel af UAO som har
deltaget i eller er tilmeldt
kursus for UAO i 2015/16

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

≥95 %

>98 %

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

≥90 %

> 98 %

score i alle subgrupper
≥ 3,5

score i alle subgrupper ≥ 4

De 4 YL spørgsmål indgår
ikke i indikator niveauet

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

Gruppe 4 spm; Arbejdstilrettelæggelse indgår ikke
i vurderingen i det svarskalaen på 2 af spørgsmålene er afvigende
Hvis svar% <85% graderes
afdelingen ned. Markeres
med*

Indikator 5
LUDO – monitorering af
uddannelseskulturen

Indikator 6
Evaluer.dk

score i alle subgrupper
< 3,5

øvrige

score i 5 af 6 grupper ≥ 7,0

Indikator 7
Gennemførte 360 0’s
feedback samtaler som
planlagt

< 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

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

Indikator 8
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderingsmetoder

< 80%

≥ 80%

≥98%

Vurderes ud fra selvrapporterede data på AUH
niveau 2014

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

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

Indikator 9
Inspektorrapport med
tilfredsstillende score
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Indikator 1
Andel af speciallæger, der
har gennemført vejlederkursus
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Bilag 2 - Oversigt over speciallæge stillinger og klassificerede
uddannelses-stillinger på AUH pr. 31/12 2014

Afdeling

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro.-stilling

KBU-stilling

AKUTCENTRET
Fælles Akut Afdeling

12

0

1

0

8

Med. Geriatrisk afd. G

7

8

0

6

0

Klin. Farmakologi

6

2

0

2

0

Med. Endokrinologisk afd. MEA

23

12

6

6

5

Ortopædkir afd. E

54

11

0

5

0

Radiologisk afd. (THG/NBG)

59

19

0

3

0

I alt Akutcentret

161

52

7

22

13

ABDOMINALCENTRET
Anæstesiologisk afd.

63

18,5

0

0

0

Kir. Gastro. afd. L

16

5

0,5

3

2

Kirurgisk afd. P

20

7,5

2,5

2

4

Nyremedicinsk afd. C

11

8

0

2

2

Plastikkir. afd. Z

10

5

0

2

0

Urinvejskir. afd. K

30

7

0

3

2

150

51

3

12

10

I alt Abdominalcentret

HJERTECENTRET
Anæstesisiologisk-Intensiv afd. I

60

13,75

0

0

0

Børneafdeling A

52

10

10

3

0

Gyn/obstetrisk afd. Y

42

12

8

2

0

Hjertemedicinsk afd. B

46

13

0

13

0

Karkirurgisk afd. T

7

4

0

2

0

Lungemedicinsk afd. LUB

11

9

2

3

2

Thoraxkirurgisk afd. T

19

4

0

1,5

0

I alt Hjertecentret

237

65,75

20

24,5

2
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Afdelinger

Speciallæger

Hovedudd.
eget spec.

Hovedudd.
andre spec.

Intro.-stilling

KBU-stilling

HOVED-NEURO-CENTRET
27

8

3,66

6

0

Neurofysiologisk afd.

9

3,5

0,5

0

0

Neuroradiologisk afd.

10

4

0

0

0

Nuklearmedicinsk afd. & PET

13

3,5

0

3

0

Neurokirurgisk afd. NK

19

5

1

2

0

Øre, næse og hals afd. H

21

8

1,67

5

0

Øjenafdeling J

15

13

0

6

0

Tand, mund og kæbekir. afd. O

14

5

0

0

0

128

50

6,83

22

0

I alt Hoved-Neuro-Centret

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET
Arbejdsmedicinsk klinik

5

1

0

2

0

Dermato-venerologisk afd. S

12

9

0

5

0

Med. Hæmatologisk afd. R

24

9

3

2

0

Infektionsmedicinsk afd. Q

11

7

2

2

2

Klin. Biokemisk afd.

8

3

0

3

0

Klin. Genetisk afd.

6

5

0

2,5

0

Klin. Immunologisk afd.

6

3,5

0

2

0

Klin. Mikrobiol. afd.

7

3

0

3

0

Med. Hep-Gastro-med. afd. V

12

6

0

3

2

Onkologisk afd. D

46

22,5

0

13

0

Patologisk institut

22

9,25

1

3

0

Med. Reumatologisk afd. U

9

10

0

2

0

I alt K-I centret

168

88,25

6

41,5

4

I alt AUH

844

307

43

122

29
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Neurologisk afd. F

59

60
Maja Hellfritzsch Simonsen
Lene Sundahl Mortensen
Jane Dahl Andersen
Rikke Thorninger
Bjarne Mygind Klavsen

Torben Laursen

Sten Lund
Eva Ebbehøj

Claus Möger

Klin Farmakologi

Afd. K

I alt Abdominalcentret

Urinvejskir.

Plastkir. Afd. Z

10

11

Stefan Vind-Kezunovic

Anette Bagger Sørensen

Jens Kristian Madsen

Nyremedicinsk afd. C

Nicolai Spjeldnæs

Lars Rolighed
Anne-Sofie Kannerup

Niels Thomassen
Ken Ljungmann**

Kirurgisk afd. P

Gete Eschen

Dorthe Ritz Møller

Peter Rask
Poul Erik Lundbech

Kir. Gastro. Afd. L

Martin Heje

Susanne Scheppan
Klaus Koch
Martin Buhl Krogh
Kasper Vad Jepsen
Thomas Dissing

Anæstesiologisk afd.

23

4

2

5

6

1

3

20

2

2

2

3

4

7

ABDOMINALCENTRET

10

Jens Erik Kristensen
Ban Dawood

Jørgen Heslop
Helle Nibro*
Svein Åge Rodt

9

Arne Lücke *
Sten Mellerup Sørensen

Radiologisk afd. (THG
og NBG)

I alt Akutcentret

Pia Ipsen*

Billeddiagnostisk afd.
SKS

Ortopædkir afd.E
Solveig Klok Matthesen

Henriette Andersen Ballebye

Marianne Ørum

Med. Geriatrisk afd. G

Med. Endokrin. Afd. MEA

Dilek Kilic Cakar

Ulf Hørlyck *,**
2

360°’s
Feedback
facilitatorer

AKUTCENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

Fælles Akut Afdeling

Afdeling

Uddannnelsesansvarlig
overlæge (fed: deltaget
i kursus for UAO, * tilmeldt kurset, ** tiltrådt
som UAO i 2014)

85 %

73%

80%

73%

80%

69%

100%

82%

76%

83%

87%

100%

67%

100%

50%

4

Nicolai Spjældnæs

Tine Engberg Damsgaard

Anette Bagger Sørensen

Svein Åge Rodt

3

Thomas Falstie-Jensen

Torben Laursen

Hanne Arildsen

% af
speciallæger med PKL i afdelingen
vejlederkursus

10

Nicolaj Spjældnæs
Sven Fuglsig

Gitte Hougaard
Martin Heje

Anne-Sofie Kannerip

Karsten Gadegaard
Morten Hasager Kirk
Julie Mackenhauer
Susanne Scheppan
Niels Dalsgaard Nielsen

4

Mette Hjørringgaard
Madsen

Joachim Lütken

Ole Rahbek
Thomas Baad-Hansen

Kilde: www.sst.dk

Inspektorer i
afdelingen

Bilag 3 - Oversigt over afdelingens aktører i den
lægelige videreuddannelse, AUH pr. 31/12-2014

Jesper Laustsen

Hans-Henrik Kimose

Ole Hilberg

Hjerte-lunge-karkir.
(Kar)

Hjerte-lung-karkir.
(Thorax)

Lungemedicinsk Afd.
LUB

Camilla Molich Hoff
Mindaugas Bazys

Anne Arveschoug

Tina Obbekjær*

Therese Ovesen

Anders Hessellund* , **

Jytte Binderup Buhl*

Nuklear-Med. Afd. &
PET

Neurokirurgisk afd. NK

Øre, næse og hals afd. H

Øjenafdeling J

Tand, mund og kæbe kir
afd. O
8

Annette Obel

Vibeke Fink-Jensen

Neuroradiologisk afd.

8

Jens Hartlev

Jesper Højager Fabech Bille

Steffen Fuchs

Birger Johnsen

Neurofysiologisk afd.

Victoria Russu
Malin Carmland

Trine Tandrup Lamm

I alt H-N-Centret

18

16

1

3

3

2

2

2

0

3

HOVED-NEURO-CENTRET

11

3

1

Frank de Paoli (lunge)
Diana M. Røpcke (hjerte)
Lene Dahl Sønderskov

1

2

Mogens Kærsgaard Jensen

Neurologisk afd.F

I alt Hjertecentret

10

Helle Kanstup *, **

Hjertemedicinsk Afd. B

Troels Bødker Thim

Kirsten Marie Schiøtt
Anne-Mette Bay Bjørn

Susanne Axelsen*
Lone Storgaard

Gyn/Obstetrisk Afd. Y

4

4

Mette Møller Handrup
Line Kirkegaard Rasmussen

Sune Rubak

Børneafdeling A

Anæstesiologisk-Intensiv afd. I
2

Dorte Bülow Keld
Niels Christian Melsen
Hanne Lippert

HJERTECENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Anne Mette Skjødt Jensen
Mikkel Seneca

Afdeling

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

76 %

85%

100%

71%

74%

77%

100%

67%

70%

77 %

100%

33%

50%

55%

86%

90%

100%

3

Anni Morsing

Vibeke Fink-Jensen

Erik Hvid
Danielsen

5

Ole Hilberg

Hans-Henrik Kimose

Niels Holmark Andersen
Dorte Guldbrand nielsen

Sune Rubak
(Feedback og
vejledning)

% af
speciallæger med PKL i afdelingen
vejlederkursus
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5

Sven Erik Nørholt

Jesper Eriksen

Gorm Burckhard von
Oettingen

Vibeke Fink-Jensen

Birger Johnsen

4

Hans Pilegaard

Jesper Laustsen

Ida Kirkegaard

Sune Rubak

Kilde: www.sst.dk

Inspektorer i
afdelingen

62
5

Majbritt Jeppesen
Kirstine Kjær Kirkegaard
Pernille Axel Gregersen
Karen Buch Lauridsen
Thomas Greve
Asser Mathiassen Oppfeldt
Christian Nielsen Wulff
Lene Haldbo-Christensen
Mette Bak Nielsen

Hanne Arildsen

Søren Ladefoged

Susanne Boonen

Christian Erikstrup

Marianne Kragh
Thomsen

Jens Frederik Dahlerup

Carsten Rytter

Benedicte Parm Ulhøj
Trine Plesner

Mogens Pfeiffer Jensen
13
49

Infektionsmed. Afd. Q

Klin. Biokemisk afd.

Klin. Genetisk afd.

Klin Immunologisk afd.

Klin. Mikrobiol. afd.

Med. Hep-Gastro-med
afd. V

Onkologisk afd. D

Patologisk Institut

Med. Reumatologisk
afd. U

I alt K- I Centret

I alt AUH

52

13

Rasmus Lederballe

2

Trine Silkjær

Judit Mészàros
Jørgensen*

Med. Hæmatologisk
afd. R

103

26

1

2

1

2

2

2

2

4

3

Mads Kirchheiner Rasmussen

Birgitte Stausbøl-Grøn*

0

Dermato-venero-logisk
afd.S

Sorosh Taba

Ane Marie Thulstrup

81 %

92%

100%

50%

85%

75%

100%

50%

100%

100%

82%

96%

100%

40%

23

9

Mogens Pfeiffer Jensen

Trine Plesner

Carsten Rytter

Jens Frederik Dahlerup

Lone Sunde

Mie Hesselund Samson

Søren Fangel-Jensen

Anne Braa Olesen

Vivi Schlünssen

% af
speciallæger med PKL i afdelingen
vejlederkursus

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

Uddannelseskoordinerende
yngre læge (UKYL)

360°’s
Feedback
facilitatorer

Arbejdsmedicinsk klinik

Afdeling

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

32

9

Anne Troldborg

Mikala Wang

Lone Sunde
Anne-Bine Skytte

Else Marie Vestergaard
Birgitte Brock

Carsten Schade Larsen

Jesper Stentoft

Anne Braa Olesen

Kilde: www.sst.dk

Inspektorer i
afdelingen

Bilag 4 - Aktivitetsdata

Aktivitetsdata spørgeskema
Alle afdelinger indsender hvert år i december en kort rapport over aktiviteter i den lægelige videreuddannelse. Heraf fremgår
omfanget af uddannelsesopgaven i form af antal uddannelseslæger, antal hovedvejledere, underviserkræfter i de generelle og
de specialespecifikke kurser, omfang af mødedeltagelse i diverse uddannelsesfora regionalt og nationalt samt internt på AUH
samtidig indrapporteres rammer for uddannelsesteamets opgaveløsning.

Antal uddannelsesforløb påbegyndt i 2014

2)

Antal læger, der har funktion som hovedvejleder

3)

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

4)

Mødefora for vejledere (hovedvejledermøder, fast del af overlæger møde mm)

5)

Afdelingens uddannelsesteam; formelle møder med ledende overlæge , funktionsaftale, sekretærbistand

6)

Arbejdstilrettelæggelse i afdelingen UAO og/eller UKYL involvering

7)

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb – angiv antal forløb i 2014 angives

8)

Teoretisk undervisning af yngre læger

9)

Brug af færdigheds/team/simulationstræning for yngre læger

10) Læger, der underviser på de obligatoriske kurser i speciallæge uddannelsen
11) Deltagelse i råd & udvalg vedr. den lægelige videreuddannelse - regionalt
12) Deltagelse i råd & udvalg vedr. den lægelige videreuddannelse - nationalt
13) Forskning & kvalitetssikringsprojekter indenfor LVU
14) Præsentationer af projekter indenfor LVU på kongresser (nationalt & internationalt)
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1)
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Spørgeskemaundersøgelse omkring implementering af kompetencevurdering
I december 2014 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse for at afdække graden af implementering af udvalgte kompetencevurderingsmetoder. Afdelingerne blev bedt om at angive, hvilke kompetencevurderingsmetoder de skulle anvende ihht
målbeskrivelse og uddannelsesprogram – samt i hvilken grad de anvender de valgte metoder (slet ikke, ringe grad, i nogen grad, i
høj grad eller i meget høj grad.)

Direkte observation
Struktureret (med skema fx en checkliste) klinisk observation/observation i praksis
OSATS (objective structures assessment technical skills) (Reznick skema)
DOPF (direkte observation af praktiske færdigheder)
Kompetencekort (struktureret observation kombineret med teoretiske spørgsmål)
NOTTS (non technical skills for surgeons)
ANTS (anaesthesia non technical skills)

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

Helhedsvurderinger
Generel vurdering
360°`s feedback

Simulation
Brug af færdigsheds-/simulationstræning til kompetencevurdering

Anvendelsen af 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse på AUH
For KBU, Introduktionslæger og hoveduddannelseslæger
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Bilag 5 - Inspektorbesøg - ekstern evaluering
9 afdelinger har haft inspektorbesøg i 2014 (markeret med fed skrift)

Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Akutcentret
Dec. 2008

40 af 60

67 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

1 tema ikke
scoret
2 svar i gr. 4

Med.Geriatrisk
afd. G

Sept. 2012

59 af 64

92 %

Særdeles god

2016

11 svar i gr. 4

Klin. farmakol.
afd.

Jan. 2014

57 af 64

89 %

Særdeles god

Primo 2018

9 svar i gr. 4

Med. Endokrinologisk
afd. MEA (NBG)

Jan. 2009

50 af 64

78 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviket

5 svar i gr. 4

Med. Endokrinologisk
afd. MEA THG

Jan. 2007

46 af 60*

77 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet

*gl. skema

Ortopædkir.
afd. E NBG

Juni 2009

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2011 - ikke
afviklet
Planlagt 2015

1 svar i gr. 4

Ortopædkir. afd. E
THG

Maj 2011

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

Planlagt 2015

1 svar i gr. 4

Radiologisk afd. NBG

2004

/

/

/

2014 ikke
afviklet

Gl. skema

Radiologisk afd. TGH

Maj 2014

59 af 64

92%

Tilstrækkelig

Medio 2018

3 svar i gr. 3

Abdominal centret
Anæstesiafd. NBG

Jan. 2010

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
afviklet
Planlagt 2015

1 svar i gr. 4

Anæstesiafd. THG

Jan. 2010

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
afviklet
Planlagt 2015

6 svar i gr. 4

Kir. gastro. afd. L

Okt. 2013

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

2016

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

Kirurgisk afd. P

Jan. 2012

48 af 64

75 %

Tilstrækkelig

2016

1 svar i gr. 4

Nyremedicinsk
afd. C

Okt. 2012

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2016

4 svar i gr. 4

Plastikkir afd. Z

Marts 2009

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2013 - ikke
afviklet

3 svar i gr. 4

Urinvejskir. afd. K

Okt. 2014

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

Ultimo 2017

1 svar i gr. 4
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Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Hjerte centret
Jun. 2014 (YK)

55 af 64

89 %

Tilstrækkelig

Ultimo 2018

3 svar i gr. 4

Jun. 2014 (T)

45 af 64

70 %

Under tilstrækkelig

Ultimo 2018

1 svar i gr. 4

Jun. 2014 (Int)

48 af 64

75 %

Under tilstrækkelig

Ultimo 2018

3 svar i gr. 4

Børneafdeling A

Jan. 2010

49 af 64

77 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
afviklet
Planlagt 2015

4 svar i gr. 4

Gyn/obst. afd. Y

Febr. 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

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

Hjertemed. afd. B
(SKS)

Apr. 2008

50 af 64

78 %

Tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

3 svar i gr. 4

Hjertemed. afd. B
(THG)

Feb. 2008

47 af 64

73 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

2 svar i gr. 4

Karkir. afd. T

Aldrig haft

/

/

/

Planlagt 2015

/
9 svar i gr. 3

Anæstesiologisk
afd. I

Lunge med.afd. LUB

Jan. 2008

41 af 64

64 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet
Planlagt 2015

Thoraxkir. afd. T

Dec. 2004

48 af 60*

80 %

Tilstrækkelig

2008 - ikke
afviklet

*Gl skema
5 svar i gr. 4

Hoved-Neuro-Centret
Neurologisk afd. F

Marts 2012

49 af 64

77 %

Under tilstrækkelig

2016

5 svar i gr. 4

Neurofysiolog afd.

Feb. 2006

45 af 60

75 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet
Planlægges
2015

6 svar i gr. 4

Neurorad.afd.

Aldrig haft

/

/

/

Planlagt 2015

/

Klin Fys.- Nuk. med
afd.

Okt. 2007

52 af 64

81 %

Tilstrækkelig

2010 - ikke
afviklet

4 svar i gr. 4

Neurokirurgi

Feb. 2010

47 af 64

73 %

Under tilstrækkelig

2012 - ikke
afviklet

4 svar i gr. 4

ØNH

Maj 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

7 svar i gr. 4

Øjenafd.

Aug. 2010

58 af 64

91 %

Særdeles god

2014 - ikke
afviklet

10 svar i gr 4

Tand. mund og kæbekir. afd. O

Okt. 2014

55 af 64

86 %

Særdeles god

Medio 2018

7 svar i gr. 4
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Afdeling

Seneste
besøg

Samlet score

score %/
max

Indikator niveau

Forventet
næste besøg

Kommentarer

Kræft-Inflammations centret
Okt. 2014

54 af 64

84 %

Tilstrækkelig

Ultimo 2018

7 svar i gr 4

Dermato-ven. afd S

Okt. 2012

55 af 64

86 %

Særdeles god

2016

7 svar i gr. 4

Med-hæmatologisk
afd. R

Marts 2012

57 af 64

89 %

Særdeles god

2016

9 svar. gr. 4

Infektionsmed. afd. Q

Dec. 2012

54 af 64

84 %

Særdeles god

2016

6 svar i gr. 4

Klinisk Biokemisk afd.

Nov. 2013

55 af 64

86%

Særdeles god

2017

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

Klin genetisk afd.

Juni 2014

49 af 64

76 %

Tilstrækkelig

Medio 2018

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

Klin Immunol. afd.

Nov. 2009

55 af 64

86%

Særdeles god

2012 - ikke
afviklet

7 svar i gr. 4

Klinisk. Mikrobiologisk afd.

Nov. 2013

63 af 64

98%

Særdeles god

2017 (ultimo)

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

Med-hep-gastromed. afd. V

Okt. 2009

52 af 64

80%

Under tilstrækkelig

2013 - ikke
afviklet

7 svar i gr. 4

Onkologisk afd. D

Maj 2012

53 af 64

83 %

Tilstrækkelig

2016

5 svar i gr. 4

Patologisk institut

Feb. 2010

54 af 64

84 %

Tilstrækkelig

2014 - ikke
afviklet

7 svar i gr 4

Med. Reumatologisk
afd. U

2013

58 af 64

90,6 %

Særdeles god

april 2018

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

AUH Samlet vurdering

I alt i 2014

9 afholdte
besøg

52 af 64
(45 - 59)

81 %
(70-92,2%)

3 under tilstrækkelig
2 særdeles god
4 tilstrækkelig

8 besøg planlagt 2015
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Bilag 6a - Spørgsmål i monitorering af uddannelseskulturen - LUDO

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

Arbejdsklima (9 spm.)
I afdelingen støtter vi hinanden i vanskelige arbejdssituationer
Jeg giver regelmæssigt konstruktiv feedback til kolleger.
Jeg oplever at der er ligestilling i denne afdeling med henblik på etnisk baggrund.
Jeg har et godt samarbejde med lægerne på mit eget niveau (yngre læger/speciallæger).
Mine kolleger videregiver gerne deres viden.
Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger.
Jeg oplever, at der er ligestilling i denne afdeling med henblik på køn.
Jeg føler, vi har en god tone og omgangsform i afdelingen.
Jeg føler, at jeg arbejder som del af et team.
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Supervisions - feedback kultur (12 spm)
Der udveksles gensidig feedback mellem yngre og seniore læger i afdelingen.
De kliniske vejledere er entusiastiske.
Jeg har en personlig uddannelsesplan eller udviklingsplan, der er relevant til mit behov.
Yngre læger får regelmæssigt konstruktivt feedback fra de seniore læger.

De kliniske vejledere har gode pædagogiske evner.
De kliniske vejledere er tilgængelige.
De seniore læger udnytter dagligdagens kliniske læringsmuligheder effektivt.
De kliniske vejledere er kompetente vejledere.
Det er min opfattelse, at der her i afdelingen gribes aktivt ind for at hjælpe yngre læger, der ikke kan opfylde
deres uddannelsesplan.
Jeg får konstruktiv feedback på mine styrker og svagheder.
Den kliniske vejledning foregår i en atmosfære af gensidig respekt.

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

LUDO – Lægers Uddannelsesmiljø på HOspitaler
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Den kliniske vejledning er velfungerende i dagligdagen.

Måling af uddannelseskulturen på hospitalsafdelinger er et 3-årigt projekt, som er opstartet i 2012. LUDO er
en spørgeskemaundersøgelse og spørgeskemaet udsendes til alle læger ansat på AUH i starten af januar 2015.
Spørgeskemaet består af 39 spørgsmål som alle læger besvarer samt 4 specifikke spørgsmål til uddannelseslæger.
Spørgeskemaet er opdelt i 3 subgrupper; læringsmiljø (18 spørgsmål), supervision-feedback kultur (13 spørgsmål),
arbejdsklima (8 spørgsmål) samt de 4 spørgsmål til uddannelseslæger.
Spørgeskemaet er udsendt til 1324 læger 69% heraf har svaret.
Spørgsmålene besvares på en Likert-skala fra 1-5 hvor 5 er bedste score. Cut-off værdi = 3,5.
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70
12
6
10
9
3
11
51

12
13
16
9
11
15
76

Kirurgisk afd. P

Kir. Gastro. afd. L

Nyremedicinsk afd. C

Plastikkirurgisk afd. Z

Urinvejskir. afd. K

Samlet Abdominalcentret

Anæstesiologisk-Intensiv
afd. I

Børneafdeling afd. A

Gyn/obstetrisk afd. Y

Hjertemedicinsk afd. B

Lungemedicinsk afd. LUB

Hjerte-, Lunge- og Karkir.
Afd. T

Total Hjertecentret

6

Billeddiagn. afd.

Anæstesiologisk afd.

9

Ortopædkir. afd. E

8

18

Med. Endokrinologisk afd.
MEA

59

3

Klin. Farmakologisk afd.

Samlet Akutcentret

11

Med. Geriatrisk afd. G

Radiologisk afd.

13

Fælles Akut Afdeling

Udd.
læge

136

6

26

12

31

32

29

80

10

5

9

8

12

36

90

24

9

29

17

2

3

32

Spec.
læge

Antal svar

212

21

37

21

47

45

41

131

21

8

18

18

18

48

149

32

15

38

35

5

14

45

Total

3,9

4,2

3,9

3,8

3,7

3,7

4,1

3,6

3,2

3,6

3,7

3,3

3,4

4,0

3,9

3,7

4,1

3,7

4,1

4,2

3,5

3,7

Udd.
læge

3,9

4,7

3,7

3,8

3,8

4,0

3,7

3,8

3,3

3,7

4,2

3,6

3,9

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

4,4

3,9

4,0

Udd.
læge

4,0

3,9

4,0

4,0

4,3

4,3

3,6

3,9

3,9

3,9

4,2

3,7

3,9

4,3

3,9

3,7

AKUTCENTRET

Total

3,6

3,3

3,6

3,7

3,5

3,1

3,9

3,9

4,3

3,8

3,8

3,7

3,9

3,8

4,0

4,0

3,9

4,0

3,9

3,7

4,4

HJERTECENTRET

3,7

3,3

3,7

3,9

3,4

3,8

3,9

3,8

4,7

3,5

3,7

3,9

3,9

3,7

3,8

3,5

3,7

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,7

4,3

3,6

3,9

Spec.
læge

3,9

4,2

3,6

3,8

3,9

3,8

3,9

3,7

3,4

3,6

3,8

3,6

3,6

3,8

3,9

3,9

4,0

3,7

4,1

4,3

3,8

3,8

Total

Supervision og feedback

ABDOMINALCENTRET

Spec.
læge

Læringsmiljø

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

4,2

4,0

4,1

4,3

4,3

4,2

4,5

4,5

4,4

4,6

4,1

4,7

4,8

4,5

4,6

Udd.
læge

4,4

4,9

4,1

4,5

4,5

4,6

4,1

4,4

4,1

4,3

4,6

4,5

4,2

4,6

4,4

4,4

4,4

4,4

4,7

4,1

4,6

Spec.
læge

4,4

4,7

4,2

4,5

4,5

4,6

4,3

4,3

4,1

4,2

4,4

4,4

4,2

4,5

4,5

4,4

4,5

4,3

4,7

4,7

4,4

4,6

Total

Arbejdsklmia

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

2014

Indikator

Bilag 6b - Resultater fra LUDO

2
4
9
3
6
9
13
46

1
11
14
8
7
8
4
5
6
27
13
7
111
343

Neurofysiologisk Afdeling

Neurokirurgisk Afdeling
NK

Neurologisk Afdeling F

Neuroradiologisk Afdeling

Nuklearmedicinsk
Afdeling og PET-center

Øjenafdeling J

Øre-Næse-Halsafdeling H

Samlet Hoved-NeuroCentret

Arbejdsmedicinsk klinik

Dermato-ven. afd S

Med-hæmatologisk afd. R

Infektionsmed. afd. Q

Klin. Biokemisk afd.

Klin. Genetisk afd.

Klin. Immunologisk afd.

Klin. Mikrobiol afd.

Med-hep-gastromed.
afd. V

Onkologisk afd. D

Patologisk institut

Med-reumatologisk afd. U

SamletKræft- og Inflammations Centret

AUH Total

Udd.
læge

492

113

6

17

34

6

4

5

4

6

7

14

6

4

73

12

9

6

6

21

11

8

Spec.
læge

Antal svar

835

224

13

30

61

12

9

9

12

13

15

28

17

5

119

25

18

12

9

30

15

10

Total

3,9

4,0

4,2

4,3

3,7

3,9

4,5

4,4

4,0

3,9

4,1

3,9

4,2

4,0

3,9

3,6

4,7

4,0

4,2

2,9

Udd.
læge
Total

Udd.
læge

Spec.
læge

3,9

3,8

3,6

4,6

3,8

4,1

3,3

4,5

4,0

3,9

3,4

4,8

4,3

4,2

3,1

3,7

3,5

3,2

4,6

3,7

3,8

3,2

4,3

4,0

4,1

4,6

4,0

3,9

4,6

4,7

4,2

4,1

4,3

4,3

4,1

4,5

4,1

3,9

4,1

4,3

4,1

3,8

4,3

4,6

4,3

4,0

4,1

4,2

4,0

4,3

4,2

3,9

4,0

4,3

4,5

3,6

3,7

4,6

4,2

3,9

3,7

3,9

3,7

4,2

3,8

3,9

4,7

3,9

3,5

4,1

4,5

3,9

4,1

4,2

3,8

3,9

4,6

3,9

KRÆFT- OG INFLAMMATIONSCENTRET

3,9

3,7

3,5

4,5

3,7

4,0

3,4

4,5

3,8

3,9

4,5

4,1

3,5

3,9

4,6

4,0

4,0

3,9

3,9

3,8

4,3

4,0

3,8

3,7

3,3

4,7

3,9

3,9

3,1

4,4

Total

Supervision og feedback

HOVED-NEURO-CENTRET

Spec.
læge

Læringsmiljø

4,5

4,5

4,7

4,8

4,3

4,5

4,9

4,4

4,4

4,3

4,5

4,5

4,7

4,6

4,6

4,4

5,0

4,4

4,8

3,8

Udd.
læge

4,4

4,5

4,9

4,6

4,3

4,9

5,0

4,4

4,7

4,6

4,4

4,5

4,9

4,3

4,4

4,2

4,0

5,0

4,3

4,6

4,3

4,8

Spec.
læge

4,5

4,5

4,8

4,6

4,3

4,7

4,9

4,4

4,5

4,5

4,4

4,5

4,8

4,4

4,5

4,4

4,2

5,0

4,3

4,7

4,1

4,9

Total

Arbejdsklmia
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tilstrækkelig

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkeilg

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tiltrækkelig

2014

Indikator

Bilag 7a - Spørgeskema i Evaluer.dk

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

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

2. Fulgte du introduktionsprogrammet?

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

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

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

4. Svarer indholdet til målbeskrivelsens krav?

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

5. Svarede uddannelsesforløbet til uddannelsesprogrammet?

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

6. Har du indfriet checklistens delpunkter?

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

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

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

8. Anvendtes samtaleindholdet (og uddannelsesplanen) i praksis?

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

9. Hvordan var graden af supervision?

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

10. Var vejlederen tilstede i tilstrækkeligt omfang?

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

11. Anviste vejlederen dig uddannelsesrelevante arbejdsområder?

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

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

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

13. Hvordan vurderer du arbejdsbyrden?

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

14. Var arbejdet tilrettelagt med rimelig hensyntagen til uddannelsen?

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

15. Hvordan var vagthyppigheden i forhold til vagtens uddannelsesværdi?

(For lav:1 For høj:9 Ubesvaret:0)

16. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af vagtarbejdet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

17. Hvordan vurderer du uddannelsesværdien af dagarbejdet?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

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

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

19. Deltog du i administrativt arbejde?

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

20. Deltog du i afdelingens formaliserede undervisning?

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

21. Underviste du selv?

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

22. Hvordan vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

6. Uddannelsesstedets indsats
23. Hvordan vurderer du uddannelsesstedets samlede uddannelsesindsats?

(1:Lav, 9:Høj, 0:Ubesvaret)

7. Uddannelses udbytte
24. Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen?

(1:Ringe, 9:Højt, 0:Ubesvaret)

Evaluer.dk
Evaluer.dk er den offentligt tilgængelige måling af yngre lægers tilfredshed med uddannelsesforløbet på AUH og repræsenterer
brugerperspektivet i kvalitetsmonitoreringen. Via Evaluer.dk vurderer de yngre læger afdelingens uddannelsesindsats på 7 områder,
fordelt på 24 spørgsmål på en skala fra 1-9, hvor 9 er højest. Spørgsmålene er inddelt i subgrupperne: introduktion, uddannelsesprogram, vejlederfunktion, arbejdstilrettelæggelse, øvrige forhold (forskning, administrativt arbejde, undervisning – herunder muligheder for selv at undervise), afdelingens uddannelsesmiljø/prioritering, uddannelsesindsats og yngre læges udbytte af uddannelsen. I
flere år har der været diskussioner om anvendeligheden af Evaluer.dk som kvalitetsindikator, blandt andet fordi spørgerammen ikke
er opbygget, så det konsekvent er bedst at opnå en score på 9. Derfor er spørgsmålene i subgruppe 4 (arbejdstilrettelæggelse) ikke
med i vurderingen af afdelingens samlede kvalitetsindikator for Evaluer.dk i AUH’s monitorering af kvaliteten af uddannelsen. En ny
spørgeramme udviklet af Sundhedsstyrelsen forventes taget i brug ved årsskiftet 2016.
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3
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7

8
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23

19

32

10

5
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116

Billeddiagn. afd.

Med. Geriatrisk
afd. G

Klin. Farmakologisk afd.

Med. Endokrinologisk afd. MEA

Ortopædkir. afd. E

Radiologisk afd.
NBG

Radiologisk afd.
THG

Samlet
Akut-centret

Anæstesiologisk
afd.

Kir. Gastro. afd. L

Kirurgisk afd. P

Nyremedicinsk
afd. C

Plastikkirurgisk
afd. Z

Urinvejskir. afd. K

Samlet
Abdominalcentret

86

7

6

10

24

17

22

109

7

12

31

33

4

15

7

92%

83%

77%

97%

83%

88%

100%

100%

83%

87%

100%

91%

88%

2013

2013

2014

Svar %

70%

100%

90%

86%

94%

88%

78%

100%

97%

83%

100%

94%

100%

2014

7,2

5,9

6,6

8,1

7,0

7,7

7,6

7,7

6,7

8,0

6,7

7,9

8,0

8,0

7,7

2013

6,8

5,5

5,9

8,1

6,9

7,1

7,3

7,8

8,2

8,0

7,4

7,7

8,0

6,9

8,3

2014

Introduktion

7,5

7,3

7,1

8,1

6,7

7,2

8,0

7,8

7,5

8,6

6,9

8,0

8,1

8,4

8,2

2013

7,3

7,6

6,8

8,5

6,4

6,7

7,7

7,7

8,2

8,1

6,2

8,3

7,6

7,8

7,9

2014

Uddannelsesprogram
2014

2013

7,9

8,4

8,3

7,2

7,8

8,0

7,3

8,1

6,9

7,1

7,8

6,5

7,1

6,8

7,3

7,6

7,3

6,9

6,5

7,8

6,8

7,2

7,1

6,8

6,7

5,5

7,6

6,5

7,1

7,3

6,9

6,9

6,2

7,2

6,0

6,6

7,0

ABDOMINALCENTRET

7,5

7,6

8,3

7,2

7,2

7,6

7,7

7,9

6,4

6,6

4,8

7,2

6,0

6,9

6,8

7,0

6,6

7,2

6,5

7,4

7,1

7,2

7,0

2014

Arbejdstilrettelæggelse

AKUTCENTRET

2013

Vejleder /
tutor

6,0

5,0

6,6

6,4

5,3

6,1

5,1

6,3

6,2

7,1

5,7

6,0

7,3

6,1

6,7

203

5,7

5,9

5,0

6,9

5,0

6,6

4,9

6,5

6,6

5,4

5,7

6,6

7,8

6,9

6,6

2014

Øvrige
forhold

7,3

6,4

5,6

7,9

6,3

7,2

8,2

8,0

7,8

8,6

6,8

8,2

8,7

8,2

7,9

2013

6,6

5,7

5,5

8,4

6,3

6,4

7,5

7,6

8,0

8,3

6,0

8,4

7,8

7,6

7,4

2014

Uddannelsesindsats
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Evaluerede
forløb

7,5

7,6

6,6

7,9

6,1

7,4

8,5

8,2

7,8

8,6

7,4

8,2

8,7

8,4

8,3

2013

7,0

6,9

6,3

8,5

6,3

6,8

7,4

7,9

8,0

8,4

7,0

8,5

7,8

7,9

7,6

2014

Uddannelsesudbytte

under
tilstrækkelig
tilstrækkelig
under
tilstrækkelig
under
tilstrækkelig

under
tilstrækkelig
under tilstrækkelig*
under
tilstrækkelig
under
tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under
tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig*

under
tilstrækkelig
tilstrækkelig

særdeles god

under tilstrækkelig

under
tilstrækkelig
særdeles god

under
tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under
tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2014

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2013

Bilag 7b - Evaluer.dk. Yngre lægers evaluering af udbytte
af afdelingens uddannelsesindsats for 2013 og 2014
Indikatorniveau graderet ned pga. svarprocent (<85%) - markeret med *
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74

12

24

25

17

4

22

5

116

AnæstesiologiskIntensiv afd. I

Børneafdeling
afd. A

Gyn/obstetrisk
afd. Y

Hjertemedicinsk
afd. B

Karkirurgisk afd. T

Lungemedicinsk
afd. LUB

Thoraxkirurgisk
afd. T

Samlet
Hjertecentret

93

4

12

1

14

27

28

7

83%

96%

67%

89%

89%

92%

80%

2013

2013

2014

Svar %

Evaluerede
forløb

100%

92%

50%

74%

96%

93%

64%

2014

7,5

8,3

7,4

7,2

7,5

7,5

7,3

6,9

2013

7,5

7,5

7,8

7,4

7,2

7,4

7,1

2014

Introduktion

7,6

7,6

7,8

7,4

7,8

7,8

7,7

6,8

2013

7,8

7,9

8,0

7,9

7,0

7,2

7,5

2014

Uddannelsesprogram
2014

2013

7,5

8,6

7,6

7,3

7,1

7,6

7,4

6,3

7,6

8,8

7,6

7,1

7,4

7,3

6,5

7,0

7,6

6,7

7,4

6,9

6,9

7,2

5,9

7,1

7,8

7,3

6,9

6,4

7,1

6,7

2014

Arbejdstilrettelæggelse

HJERTECENTRET

2013

Vejleder /
tutor

5,9

7,1

6,7

6,3

6,3

5,1

5,2

4,0

2013

5,7

7,5

7,0

6,2

5,2

5,6

4,3

2014

Øvrige
forhold

7,4

7,2

7,8

7,3

7,6

8,0

7,2

6,4

2013

7,8

8,5

7,9

7,7

7,0

7,0

7,4

2014

Uddannelsesindsats

7,8

8,2

7,7

8,0

8,1

7,7

7,9

6,8

2013

8,2

8,5

8,4

8,1

7,4

7,8

8,1

2014

Uddannelsesudbytte

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*
tilstrækkelig

tilstrækkelig

under
tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

Indikator
2014

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

Indikator
2013

* = graderet ned på grund af svarprocent under tilstrækkelig (< 85 %)

21

6

5

5

7

12

11

67

Neurologisk afd. F

Neurofysiologisk
afd.

Neuoradiologisk
afd.

Nuklearmed- og
PET

Neurokirurgisk
afd. NK

Øre-næse-hals
afd. H

Øjenafdeling afd. J

Samlet
H-N-Centret

70

12

13

4

4

8

5

24

79%

86%

88%

83%

100%

86%

91%

2013

2013

2014

Svar %

86%

100%

50%

80%

100%

100%

96%

2014

7,6

7,0

8,0

6,2

8,3

8,1

8,2

7,7

2013

7,9

8,0

7,9

7,1

8,1

8,6

7,7

8,1

2014

Introduktion

8,0

7,0

7,9

7,8

8,7

8,6

8,3

7,8

2013

8,0

7,9

7,9

7,6

8,4

8,6

8,2

7,3

2014

Uddannelsesprogram
2014

2013

2014

Arbejdstilrettelæggelse

7,6

7,1

7,5

7,2

8,7

7,7

8,5

6,8

7,7

7,5

7,2

7,8

8,5

8,1

7,6

7,1

7,3

6,9

7,1

7,0

8,1

7,6

7,5

6,8

6,8

7,0

6,6

7,3

4,8

7,7

7,7

6,6

HOVED-NEURO-CENTRET

2013

Vejleder /
tutor

6,2

5,6

6,6

5,7

6,9

6,7

6,2

5,8

2013

5,8

6,3

6,9

3,9

5,6

6,6

5,9

5,7

2014

Øvrige
forhold

8,0

7,0

7,7

7,9

9,0

8,4

8,5

7,7

2013

7,8

8,2

6,8

7,5

8,5

8,9

7,8

7,2

2014

Uddannelsesindsats
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Evaluerede
forløb

8,2

7,9

8,0

8,0

9,0

8,2

8,5

7,6

2013

7,9

7,9

7,6

7,8

8,5

8,8

7,8

7,1

2014

Uddannelsesudbytte

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

tilstrækkelig*

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

tilstrækkelig

Indikator
2014

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

Indikator
2013

* = graderet ned på grund af svarprocent under tilstrækkelig (< 85 %)

75

76

5

4

3

8

18

31

13

4

Klin. Biokemisk
afd.

Klin. Genetisk afd.

Klin. Immunologisk
afd.

Klin. Mikrobiol afd.

Med-hep-gastromed. afd. V

Onkologisk afd. D

Patologisk institut

Med-reumatologisk afd. U

511

17

Infektionsmed.
afd. Q

SAMLET AUH

16

Med-hæmatologisk afd. R

137

17

Dermato-ven.
afd S

Samlet K-I-centret

1

Arbejdsmedicinsk
klinik

475

117

8

6

33

15

6

1

5

1

14

12

16

1

100%

93%

84%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

2013

2013

2014

Svar %

Evaluerede
forløb

80%

100%

89%

85%

100%

100%

85%

100%

93%

85%

94%

100%

2014

7,1

7,8

7,9

7,5

7,4

7,1

8,7

7,5

7,8

8,1

8,3

7,9

7,8

-

2013

7,3

7,1

8,2

6,4

6,8

7,6

8,3

8,0

8,3

7,9

8,1

2014

Introduktion

7,4

7,9

8,0

7,9

7,5

8,0

8,2

7,2

7,1

8,1

8,6

7,8

7,9

-

2013

2013

2014

Vejleder /
tutor
2013

2014

Arbejdstilrettelæggelse

7,4

8,0

8,1

8,0

7,5

7,9

8,5

8,1

8,5

8,2

8,0

7,2

7,6

8,4

8,2

6,9

7,1

8,2

6,7

6,4

8,5

8,1

7,6

7,7

-

7,3

7,8

7,7

8,2

6,5

6,6

8,4

8,3

8,2

7,5

8,1

6,8

7,0

6,6

7,3

6,8

6,8

7,6

6,4

7,2

7,2

7,7

6,9

6,5

-

6,8

7,3

7,1

7,5

6,9

6,8

7,0

7,7

7,3

6,6

7,2

6,0

6,7

7,7

6,6

6,7

6,2

6,3

6,9

6,2

8,0

7,0

5,4

6,6

-

2013

6,1

7,0

7,0

7,1

5,8

6,3

8,3

6,8

6,8

5,8

7,4

2014

Øvrige
forhold

KRÆFT-OG INFLAMMATIONSCENTRET

2014

Uddannelsesprogram

7,6

7,9

8,3

8,2

7,5

7,8

8,6

7,3

6,5

8,2

8,8

8,0

7,6

-

2013

7,4

7,9

7,8

8,3

7,2

7,7

8,7

7,6

8,4

7,3

8,1

2014

Uddannelsesindsats

7,8

8,1

8,3

8,3

7,8

8,0

8,5

7,0

8,0

8,2

8,8

7,8

7,9

-

2013

7,8

8,1

8,1

8,7

7,5

8,3

8,7

8,4

8,3

7,8

8,2

2014

Uddannelsesudbytte

tilstrækkelig

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig*

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstækkelig*
tilstrækkelig

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

særdeles god

tilstrækkelig

særdeles god

ingen data

Indikator
2014

tilstrækkelig

tilstrækkelig

under tilstrækkelig

under tilstrækkelig

særdeles god

særdeles god

tilstrækkelig

tilstrækkelig

ingen data

Indikator
2013

* = graderet ned på grund af svarprocent under tilstrækkelig (< 85 %)

Bilag 7c: Evaluer.dk - yngre lægers evaluering af arbejdstilrettelæggelse

Evaluerede
forløb

Svar %

2013

2013

2014

2014

Hensyn til
uddannelse

Uddannelsesværdi
dagarbejde

Uddannelsesmiljø

Uddannelsesudbytte

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2014

KIRURGISKE SPECIALER
12

7

80%

64%

5,9

7,0

7,0

7,9

5,9

7,0

6,8

8,1

Anæstesiologisk afd.

23

22

88%

88%

7,2

7,2

8,0

7,6

7,8

7,3

8,5

7,4

Gyn/obstetrisk afd. Y

25

27

89%

96%

7,4

6,5

7,9

7,4

7,6

7,0

7,7

7,4

Kir. Gastro. afd. L

19

17

83%

94%

6,1

5,8

6,9

7,2

6,8

5,9

7,4

6,8

Kirurgisk afd. P

32

24

97%

86%

5,4

5,6

6,0

6,6

6,3

6,1

6,1

6,3

Plastikkirurgisk afd. Z

5

6

83%

100%

4,6

4,8

7,0

5,7

5,4

4,5

6,6

6,3

Urinvejskir. afd. K

12

7

92%

70%

6,1

5,4

7,5

7,0

5,3

5,1

7,6

6,7

Ortopædkir. afd. E

29

31

83%

97%

6,1

4,9

7,1

7,1

6,3

5,5

7,4

7,0

Neurokirurgisk afd.
NK

7

4

88%

50%

7,4

6,5

7,7

8,0

7,3

7,0

8,0

7,8

Karkirurgisk afd. T

4

1

67%

50%

7,0

Thoraxkirurgisk
afd. T

5

4

83%

100%

7,4

8,0

8,6

8,3

7,2

8,5

8,2

8,5

Øjenafdeling afd. J

11

12

79%

86%

6,7

6,8

7,4

7,8

6,8

8,1

7,9

7,9

Øre-næse-hals afd. H

12

13

86%

100%

6,4

5,8

7,6

7,0

7,7

6,5

8,0

7,6

196

174

6,4

6,2

7,4

7,3

6,8

6,5

7,5

7,3

I alt

7,8

7,5

8,0

MEDICINSKE SPECIALER
Børneafdeling afd. A

24

28

92%

93%

6,3

5,9

8,0

7,9

7,0

6,5

7,9

7,8

Dermato-ven. afd S

17

16

100%

94%

6,2

7,4

8,1

8,5

7,4

8,0

7,9

8,2

Neurologisk afd. F

21

24

91%

96%

6,3

5,0

7,7

7,2

7,6

7,1

7,6

7,1

Med. Endokrinologisk
afd. MEA

33

33

87%

83%

7,5

7,9

8,1

8,6

8,2

8,4

8,2

8,5

Med. Geriatrisk afd. G

10

15

91%

94%

7,8

6,5

8,5

8,0

7,8

7,5

8,4

7,9

Med-hæmatologisk
afd. R

16

12

94%

80%

6,9

6,2

8,3

7,7

7,9

6,5

7,8

7,8

Hjertemedicinsk
afd. B

17

14

89%

74%

6,6

7,1

7,6

7,7

7,5

7,7

8,1

8,1

Infektionsmed. afd. Q

17

14

100%

93%

8,3

7,9

8,5

8,1

8,8

8,3

8,8

8,3

Lungemedicinsk afd.
LUB

22

12

96%

92%

7,8

6,8

8,1

8,6

7,9

7,8

7,7

8,4

Med-reumatologisk
afd. U

4

8

100%

80%

7,3

6,3

8,0

8,4

8,0

7,0

8,3

8,1

Med-hep-gastromed.
afd. V

18

15

82%

83%

7,5

5,7

8,1

7,9

7,4

7,4

8,0

8,3

Nyremedicinsk afd. C

10

10

77%

77%

7,3

7,8

8,3

8,0

7,8

8,3

7,9

8,5

Onkologisk afd. D

31

33

84%

89%

6,5

5,8

8,0

7,7

7,4

6,8

7,8

7,5

240

214

7,1

6,6

8,1

8,0

7,7

7,5

8,0

8,0

I alt
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AnæstesiologiskIntensiv afd. I

77

Evaluerede
forløb

Svar %

2013

2013

2014

2014

Hensyn til
uddannelse

Uddannelsesværdi
dagarbejde

Uddannelsesmiljø

Uddannelsesudbytte

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2014

8,3

7,8

8,0

8,0

8,7

7,8

2014

TVÆRGÅENDE SPECIALER
Arbejdsmedicinsk
klinik

1

1

100%

100%

Klin. Farmakologisk
afd.

3

4

100%

100%

8,3

Klin. Biokemisk afd.

5

1

100%

100%

8,0

8,2

8,4

8,2

Klin. Immunologisk
afd.

3

1

100%

100%

5,7

6,7

6,7

7,0

7,8

Klin. Genetisk afd.

4

5

100%

83%

6,8

6,6

7,5

8,2

6,0

7,6

8,0

8,4

Klin. Mikrobiol afd.

8

6

100%

100%

8,6

8,3

8,8

8,0

8,9

8,8

8,5

8,7

Neurofysiologisk afd.

6

5

86%

100%

7,7

8,2

8,3

8,3

8,7

8,2

8,5

7,8

Neuoradiologisk afd.

5

8

100%

100%

8,4

7,8

8,6

8,8

8,6

8,9

8,2

8,8

Nuklearmed- og PET

5

4

83%

67%

8,6

8,0

8,8

8,5

8,6

8,3

9,0

8,5

Patologisk institut

13

6

93%

100%

7,8

8,0

8,3

8,7

8,1

8,3

8,3

8,7

Radiologisk afd. NBG

7

12

100%

100%

8,1

8,7

8,3

8,6

8,6

8,3

8,6

8,4

Radiologisk afd. THG

8

7

100%

78%

7,6

8,1

8,1

8,3

7,6

7,7

7,8

8,0

88%

100%

Billeddiagn. afd.

7

7

I alt

75

64

7,0

6,9

8,1

7,7

7,4

6,9

8,3

7,6

7,8

73,8

8,2

8,5

8,0

8,1

8,2

8,3

≥8 særdeles god (grøn markering), tilstrækklig ≥7 (gul markering), < 7 under tilstrækkelig (ingen farve)
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Bilag 8: Samlet vurdering af afdelingerne - kvantitative indikatorer
SG = Særdeles godt (grøn); T = tilstrækkeligt (gul); Under = under tilstrækkeligt (uden farve)

Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Individuelle udd.
planer ses
af UAO

LUDO

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Inspektor
rapporter

AKUTCENTRET
Under

SG

SG

SG

T

Med. Geriatrisk
afd. G

SG

SG

SG

SG

T

Under

SG

SG

Klin. farmakol.
afd.

Under

SG

SG

SG

SG

T

Under*

SG

SG

T (1 af 2)

SG

SG

T

Under*

T

Ortopædkir.
afd. E

Under

T (1 af 2)

SG

SG

T

Under

SG

T

Billeddiagnostisk
Afd.

Under

SG

SG

SG

T

T

Under

Under

Radiologisk afd.
THG+NBG

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Gl. skema

Med. Endokrinologisk afd. M

Ej besøgt

SG (NBG)
T* THG

ABDOMINAL CENTRET
Anæstesiologisk
afd.

SG

SG

SG

SG

T

T

SG

T

Kir. gastro. afd. L

Under

SG

SG

SG

Under

Under

SG

Under

Kirurgisk afd. P

Under

T (1 af 2)

SG

T

Under

Under

Under*

T

Nyremedicinsk
afd. C

Under

SG

SG

SG

T

T*

SG

T

Plastikkir. afd. Z

Under

Under

SG

SG

T

Under

SG

T

Urinvejskir. afd.
K

Under

SG

SG

SG

Under

Under

T

Under

HJERTE CENTRET
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Fælles Akut Afd.

T (YK)
AnæstesiologiskIntensiv afd. I

SG

T (2 af 3)

SG

SG

T

Under

SG

Under (T)
Under (Int)

Børne afd. A

T

Under

SG

SG

T

T

Under*

T

Gyn/obst. afd. Y

Under

SG

SG

SG

T

T

SG

T

Hjertemedicinsk
afd. B

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Under*

T

Karkir. afd. T

Under

SG

SG

SG

T

Under*

Ej besøgt

Lungemed. afd.
LUB

SG

SG

SG

SG

T

T

Under

Under

Thoraxkir. afd. T

Under

SG

SG

SG

SG

T

Under*

T
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Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

Afdeling

Vejlederkursus

UAO
kursus

Vejledersamtaler

Individuelle udd.
planer ses
af UAO

LUDO

Evaluer.dk

3600’s
Feedback

Inspektor
rapporter

HOVED-NEURO-CENTRET
Neurologisk
afd. F

Under

SG

SG

SG

Neurofysiologisk
afd.

Under

Under

SG

SG

Neuroradiologisk
afd.

SG

SG

SG

SG

Nuklearmed- og
PET

Under

SG

SG

Neurokirugisk
afd. NK

Under

SG

Øre-næse-hals
afd. H

Under

Øjenafdeling J
Tand-Mund-Kæbekir. afd O

T

T

Under

Under

T

På afd F

T

T

T

SG

Ej besøgt

SG

SG

T*

T

T

SG

SG

Under

Under*

Under*

Under

Under

SG

SG

T

Under

Under*

T

SG

SG

SG

SG

Under

T

Under

SG

Under

SG

SG

SG

Ingen data

Ingen data

SG

SG

KRÆFT-INFLAMMATIONS CENTRET
Arbejds med.
klinik

Under

Under

SG

Under

Ingen data

Ingen data

Ingen i
2014

T

Dermato- ven.
afd S

SG

SG

SG

SG

SG

SG

T

SG

Infektionsmed.
afd. Q

Under

SG

SG

SG

T

SG

T

SG

Klin. Biokem. afd.

SG

SG

SG

SG

T

SG

SG

Klin. Genetisk
afd.

SG

SG

SG

SG

T

Under

T

Klin Immunologisk afd.

Under

Under

SG

SG

T

SG

SG

Klin. Mikrobiol.
afd.

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

Med-hæmatologisk afd. R

SG

SG

SG

SG

T

T

Under

SG

Med-hep gastromed. afd. V

Under

SG

SG

SG

T

T

Under

Under

Onkologisk
D

Under

SG

SG

SG

T

Under

Under

T

Under

T (1 af 2)

SG

SG

T

T

Under*

T

SG

SG

SG

SG

SG

T*

Under*

SG

afd.

Patologisk institut
Med-reumatologisk afd. U
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T

Bilag 9: 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 % (13 afdelinger)
T = ≥90 % (1 afdelinger)
Under tilstrækkelig < 90 %
* Deltagelse i basalt vejlederkursus efter 1. Januar 2004. Data er baseret på afdelingernes egen oplysninger vedr. behov for deltagelse af
speciallæger i vejlederkurser kombineret med registreret deltagelse på
vejlederkurser 2013-2015

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

Kun 1 afdeling mangler systematik på dette område

Tilstrækkelig

SG = score i alle subgrupper ≥ 4 for alle spec .læger og udd. læger
TG = score i alle subgrupper ≥ 3,5 for alle spec. læger og udd. læger
Under tilstrækkelig < 3,5
De 4 YL spørgsmål indgår ikke i indikator niveauet

Tilstrækkelig

SG = Score i 4 af 6 grupper ≥ 8,0 og resten ≥7 (inkl. øvrige forhold)
T = Score i 5 af 6 grupper ≥ 7,0
Under tilstrækkelig= resten
Hvis besvarelsesprocent er <85% graderes indikator niveauet 1 trin
ned (markeret med *)
Gruppe 4 spm; Arbejdstilrettelæggelse indgår ikke i vurderingen i det
svarskalaen på 2 af spørgsmålene er afvigende

Indikator 5
LUDO - monitorering af
uddannelseskulturen

Indikator 6
Evaluer.dk

Indikator 7
Andel af afdelinger hvor
360 0’s feedback samtaler
gennemføres som planlagt
Indikator 8
Anvendelse af obligatoriske kompetencevurderings
metoder
Indikator 9
Andel af Inspektor rapporter
med tilfredsstillende score

SG = alle har gennemført eller er tilmeldt kursus i 2014 (29 afdelinger)
T = 1 ud af 2 gennemført eller 2 ud af 3
Under tilstrækkelig = ingen har gennemført

Under tilstrækkelig

SG ≥ 90 % (13 afdelinger)
T ≥ 80 % (5 afdelinger)
Under tilstrækkelig< 80% (17 afdelinger heraf 9 <50 % (markeret med *)
1 afdeling har ikke gennemført 360 0’s feedback i 2014

Under tilstrækkelig

Selvrapporterede data
SG ≥ 98%
T ≥ 80%
Under tilstrækkelig < 80%

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

SG = ingen score 1 og 2, og minimum 6 score på 4
T= ingen score 1, max 2 score 2, resten score 3 og 4
Under tilstrækkelig = resten
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Noter
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Noter
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Lægelig Videreuddannelse i fokus

HR-Lægelig Videreuddannelse
Nørre Boulevard 1
8000 Aarhus C
www.lvu.auh.dk

