Nyhedsbrev nr. 15 - juli 2020 / Lægelig Videreuddannelse

Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 15 fra Lægelig
Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan finde datoer for kurser og
mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en rigtig god sommer
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Årsrapporten 2019 fra Lægelig Videreuddannelse
er sendt ud til alle afdelinger og vi takker for alle
jeres bidrag til den.
For alle på AUH har tiden siden 11. marts 2020
været præget af håndteringen af Covid-19 pandemien. I har som uddannelsesteam bidraget på
bedste vis med at sikre, at Jeres uddannelseslæger har kunnet opnå kompetencerne i en forandret
hverdag med omlægning af funktioner, deltagelse
i Covid-funktioner og reduceret aktivitet mm.
Covid-19 har betydet og betyder fortsat, at vi alle
skal efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer og Region Midtjylland har 29. juni udsendt en fælles regional retningslinje og på hjemmesiden ”Medarbejderforhold i forbindelse med
coronavirus (COVID-19)” under ”kursus og mødeaktivitet for resten af 2020” står;
”Direktionen besluttede på mødet den 12. maj
2020, at der fra den 1. juni 2020 afvikles nødvendige driftsunderstøttende kursus- og uddannelsesaktiviteter. Heri ligger også et ønske om at
undgå yderligere ophobning af ventende kursusog uddannelsesaktiviteter for klinikerne.
For deltagelse i kursus og uddannelse samt
konferencer og faglige møder for ansatte i
Region Midtjylland gælder:
For at minimere risikoen for smitte med Corona
virus, for både patienter og ansatte, er det besluttet, at der i forhold til at samle ansatte til kurser og
uddannelse samt konferencer og faglige møder,
skal være en særlig opmærksomhed på at overholde de af sundhedsmyndighederne udmeldte
retningslinjer. Deltagelse skal altid være afklaret
med og godkendt af nærmeste leder”.
I retningslinjen (eDok) står;
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”Kurser og uddannelse
Der gennemføres i den restende del af 2020 udelukkende kurser og uddannelse for regionens
ansatte, der har betydning for det daglige arbejde,
herunder obligatoriske, bekendtgørelses belagte
og driftsunderstøttende kurser og uddannelser.
Dette gælder både aktiviteter der arrangeres lokalt
og eksterne aktiviteter.
Konferencer, faglige møder m.m.
Deltagelse i konferencer, kongresser, større interne og eksterne faglige møder, seminarer, årsmøder m.m. holdes på et minimum. Gælder for såvel
lokale, nationale og internationale aktiviteter. Særligt prioriterede eller nødvendige faglige aktiviteter
og møder kan afholdes efter en konkret ledelsesmæssig vurdering”.
Hospitalsledelsen på AUH har i ”COVID-19 ledelsesinfo 30. juni 2020” informeret ledelserne om:
”at det er nærmeste leder, der med udgangspunkt
i retningslinjen afgør, hvilke konkrete kursus- og
uddannelsesaktiviteter, som kan gennemføres.
Ledelserne skal sikre, at aktiviteter, der har betydning for det daglige arbejde kan gennemføres
med skyldig hensyntagen til afstand mellem deltagere, hyppig håndhygiejne og ingen deltagere
fra "røde lande". Det er endvidere ledelsernes
ansvar at vurdere, om det er risikofyldt at samle
bestemte grupper”.
Lægelig Videreuddannelse forventer med afsæt i ovenstående fortsat at kunne afvikle
Kick-off mødet 18. september og Årsmødet
29.-30. oktober som planlagt.
Vi vurderer, at der er tale om interne faglige møder/uddannelsesaktiviteter, som har betydning for
den daglige opgave med at sikre kvaliteten i den
lægelige videreuddannelse på AUH, og dermed er
driftsunderstøttende. Ud fra samme betragtninger
er det i samråd med kursusudbyderne af ”Kursus
for uddannelsesansvarlige overlæger i Nord” besluttet at gennemføre kurserne i efteråret 2020 og
det samme gælder ”vejlederkurser for speciallæger”.
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Lægelig Videreuddannelse vil naturligvis sammen
med hospitalsledelsen følge udvikling af COVID19 nøje, og følge de anbefalinger vi får fra sundhedsmyndighederne. Ligeledes vil det være op til
den enkelte afdelingsledelse at vurdere om den
enkelte medarbejde kan deltage.
Lægelig Videreuddannelse har været i dialog med
såvel Sabro Kro som Bygholm Parkhotel og begge forsikre, at de har rammer, der gør det muligt,
at vi når vi hjælpe hinanden kan overholde de
gældende retningslinjer.
I finder programmet på hjemmesiden (link) og lige
efter sommerferien vil de afdelinger, der skal præsentere poster fra 3-timers mødet få besked.
Vi håber derfor og ser meget frem til, at vi alle
igen kan mødes i september og oktober 2020 for
at arbejde videre med at få uddannelse bragt i
balance på AUH!
Indtil da ønskes i alle en dejlig og velfortjent
sommerferie

Vi har valgt at samle en række af de uddannelsesnyheder, der er kommet de seneste måneder i
dette Nyhedsbrev. Der vil være en kort beskrivelse og et link til de relevante dokumenter og oplysninger på vores hjemmeside.

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplanen for 2021
er nu udgivet og kan findes på vores hjemmeside, https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Stoerrefleksibilitet-i-speciallaegeuddannelsen-i-2021.
Egentlig skulle der have ligget en fem-årig dimensioneringsplan klar i foråret 2020, men planen er
forsinket på grund af situationen med COVID-19.
Derfor har Sundhedsstyrelsen valgt at ændre på
den normale proces, og har i stedet udarbejdet en
separat plan for 2021. Planen tager udgangspunkt
i dimensioneringsplanen for 2020, og rammen for
hoveduddannelsesforløb er derfor den samme i
2021 som i 2020. Desuden fastholdes de 350
forløb i almen medicin jf. de politiske aftaler og
Akutmedicin forbliver dimensioneret uden for den
samlede ramme.
Den største ændring i den nye dimensioneringsplan for 2021 er, at det som et forsøg bliver muligt
at konvertere ubesatte HU-forløb i et speciale
(dog ikke almen medicin) til forløb i et andet specialer i 2021. Dog er muligheden for fleksibilitet
begrænset til på 5 % af HU-forløbene i hver videreuddannelsesregion.
I efteråret 2020 indledes arbejdet med planen for
perioden fra 2022 til 2026 og heri deltager bl.a.
Videreuddannelsesregionerne, Lægeforeningen
og Sundhedsdatastyrelsen.
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Godkendt holdningspapir vedr.
evalueringskulturen i VUR Nord
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
(DRRLV) har i maj 2020 godkendt et holdningspapir omkring evalueringskulturen i den lægelige
videreuddannelse. Rådet ønsker at understøtte en
åben, konstruktiv og gensidigt forpligtende evalueringskultur mellem uddannelsesstedet og uddannelseslægerne. Rådet slår fast, at det ikke er muligt at sikre anonymitet ved brug af evaluer.dk og
det derfor er afgørende, at afdelingen og hospitalet har en god og fremmende evalueringskultur.
Det er derfor en vigtig opgave for alle UAO’er og
UKYL’er at bidrage til, at evaluering sker løbende
igennem et uddannelseselement og at den er
 et redskab til dialog og udvikling
 baseret på gensidig tillid og konstruktiv feedback
 gennemsigtig og oprigtig
At evaluering gennemføres og anvendes konstruktivt, er et fælles ansvar mellem
uddannelseslæger og uddannelsessteder.
se https://www.videreuddannelsen-nord.dk/detregionale-rad/retningslinjer-og-notater/

Ny organisering af PUF - den
pædagogisk udviklende funktion
- i Videreuddannelsesregion
Nord
Der indgået en ny 5-årig aftale om den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord, imellem Region Nordjylland,
Region Midtjylland, Aalborg Universitet og Aarhus
Universitet. Aftalen betyder, at der i løbet af 2020
vil blive ansat en ledende lektor for PUF på såvel
Aalborg Universitet som Aarhus Universitet. Der
skal jf. aftalen ansættes en ledende lektor i en
2/3-fultidsstilling ved Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitet samt en ledende lektor i en
1/3-fuldtidsstilling ved Klinisk Medicin, Aalborg
Universitet. Aalborg Universitet har besluttet at
opnormere lektoratet ved Aalborg Universitet,
således, at der bliver tale om en 1/2-fuldtidsstilling
ved Klinisk Medicin, Aalborg Universitet. Der arbejdes hen i mod, at den resterende stillingsnorm
op til fuldtid for de to stillinger forankres som over-
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lægestillinger ved henholdsvis Koncern HR,
Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland og ved
Videreuddannelsessektionen, Aalborg Universitetshospital,
For PKL’erne vil den nye organisering på sigt
betyde, at cirka 1/3 af PKL-stillingerne vil blive
tilknyttet Aalborg Universitet og 2/3 vil blive knyttet
til Aarhus Universitet. Foreløbig vil alle PKL’er dog
fortsat være ansat på Aarhus Universitet.
Fra 1. juli 2020 er ledende lektor Bente Malling
gået pension, men fortsætter som lektor emeritus
ved Institut for Klinisk Medicin. Lægelig Videreuddannelse ser frem til at fortsætte samarbejdet
med Bente i de forsknings- og udviklingsprojekter
vi har sammen.
Aarhus Universitet har besluttet at sammenlægge
de pædagogiske centre til et fælles pædagogisk
center i efteråret 2020. Dette betyder, at det organisatoriske ophæng af PUF på Aarhus Universitet
ændres fra Center for Sundhedsvidenskabelige
Uddannelser (CESU) til Institut for Klinisk Medicin
og med tilknytning til viceinstitutleder Niels Uldbjerg, der bl.a. også har ansvaret for de uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer, UPL’erne.

Ny studieordningen for den
lægevidenskabelige uddannelse
ved AU – efteråret 2020
– velkommen til alle nye UPL’er
på AUH
Med den nye studieordning kommer der en eller
flere uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer
på de 21 afdelinger på AUH, der har medicinstuderende i klinik ophold.
Lægelig Videreuddannelse vil gerne benytte Nyhedsbrevet til at byde velkommen til alle nye
UPL’er. Vi ser bestemt frem til, på tværs af præog postgraduate uddannelse og alle andre sundhedsuddannelser, at styrke samarbejdet med det
mål, at alle under uddannelse på AUH i langt højere grad kan få læring ud alle vores patientforløb.
Der er brug for, at vi sammen begynder at se på,
hvordan patient- og uddannelsesforløb i højere
grad kan integreres i det daglige arbejde. Kan vi fx
ved at brug af fælles bed-side supervision, om-
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organisering af ambulatorier og det akutte arbejde
øge PUV’en (patientens uddannelsesværdi)?
På hjemmesiden
https://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/upluddannelsesansvarlig-praegraduat-lektor/ kan du
læse og se mere om UPL-funktion/rolle, læringsmål, kompetencekort, værktøjer mm.
Der står bl.a;. ”at UPL vil indgå i et tæt samspil
med afdelingen uddannelsesorganisation såvel
præ- som postgraduat. Dvs. med både lægekolleger (UAO, UKYL, kliniske lektorer, eksterne lektorer, ph.d.-studerende samt junior og senior læger i
afdelingen), der påtager sig og bidrager formelt og
uformelt til lærings- og undervisningsopgaver
præ- og postgraduat, men også andre sundhedsprofessionelle grupper i afdelingen som fx. uddannelsesansvarlige sygeplejesker, jordmødre,
fysioterapeuter, radiografer etc., der står med
samme og måske "krydsende" opgaver for andre
grupper af studenter. Disse uddannelsesmæssige
nøglepersoner udgør et uformelt uddannelsesteam, som UPL´en samarbejder og koordinerer
med”.

Vejledningen er udarbejdet 4. juni 2020 af
Kasper Bjerregaard, AC-fuldmægtig, VUS - er
der spørgsmål så kontakt Kasper på
mail kaspbj@rm.dk

3-timersrappporten 2019 fra Aalborg Universitetshospital
Vi har modtaget 2019- udgaven af 3timersrapporten fra Susanne Nøhr. Rapportens
fokusemne er ’Hvordan kan konferencernes læringsværdi understøttes og forbedres – nu og i
fremtiden?’ I rapporten kan du læse om de væsentlige temaer, erfaringer og ideer, som de yngre
læger samt deres kolleger og ledere på Aalborg
Universitetshospital er kommet med i forhold til
emnet.
Klik her for at læse rapporten om 3timersmøderne 2019

Vi kan derfor kun opfordre Jer alle til - hvis I ikke
allerede er godt i gang - at invitere Jeres UPL/’er
og lærestolsprofessor til et samarbejde om, hvordan læring og uddannelse i det daglige kliniske
arbejde kan sikres. Der bliver med det øgede
antal studerende og ambitionen om, at der skal
leveres mere kliniknær læring helt sikkert brug for
at tænke kreativt og ud af boksen – og det gøres
bedst sammen og især når det er svært!

Nyhed; Vejledning i tilknytning
af et notat eller et billede til en
kompetence i logbogen ved at
bruge App til Logbog.net
På LVU’s hjemmeside er der nu en vejledning til,
hvordan uddannelseslæger med hjælp af ”App til
Logbog.net” kan knytte notater eller fotos til bestemte kompetencer i logbogen og dermed hurtigt
og nemt gøre dem tilgængelige for sig selv eller
andre. Bruges foto funktionen systematisk vil det
være en hjælp til, at hovedvejlederne hurtigt kan
få overblik over de gennemførte kompetencevurderinger. Lægelig Videreuddannelse vil opfordre Jer til at afprøve funktionen - se
vejledningen og få den demonstreret på et yngre
læge møde, et lægemøde eller i vejledergruppen.
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Den ligger endvidere tilgængelig på
Lægers Uddannelsesforum:
https://aalborguh.rn.dk/luf.
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Initiativmidler til udvikling af
kvaliteten af yngre lægers
videreuddannelse i Region
Midtjylland – frist for ansøgning
21. august kl 12
Der indkaldes nu ansøgninger om Region Midtjyllands Initiativmidler 2020. Region Midtjylland ønsker aktivt at understøtte den forsatte kvalitetsudvikling af yngre lægers videreuddannelse. Regionen afsætter derfor øremærkede initiativmidler
med en årlig finansiering på 1 mio. kr.
Initiativmidlernes fokusområder er:
 at fremme initiativer på afdelinger og hospitaler, der kan bidrage til den fortsatte
kvalitetsudvikling indenfor lægelig videreuddannelse

Målgruppen er læger, der er i kliniknære ansættelser og som har afsluttet basisuddannelsen,
men endnu ikke har speciallægeanerkendelse.
Fra Region Midtjylland kan i alt ca. 20 læger deltage.
Kursets omfang; to dages fremmøde, en uges
hjemmearbejde med løsning af mindre opgaver
og herefter én dags fremmøde som afslutning.
Tidspunkt; al undervisning afvikles efteråret 2020
Pris; Det er gratis at deltage
Frist for tilmelding til studiet; er 7. august 2020
kl. 12.00 via dette link.
Yderligere information se LVU hjemmeside



at give mulighed for at opnå økonomisk
støtte til kvalitetsudviklende og uddannelsesrelaterede forskningsprojekter

Tema for 3-timers møder efteråret 2020



at bidrage til øget fokus på rammerne for
og indholdet i uddannelsesmiljøet for yngre læger i Region Midtjylland.

Årets obligatoriske tema er:

Vi vil som uddannelseskoordinerende overlæger
opfordrer Jer til at se nøje på mulighederne for at
ansøge om støtte og vi står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og rådgivning – og meget gerne i god til før deadline! Marianne er retur fra ferie
3. august og Gitte 10. august.
Ansøgningsskema og vejledning på hjemmesiden

Lægers innovative kompetencer
– Aarhus Universitet og INNO-X
søger deltagere til ph.d-projekt
"Hvordan styrkes innovative kompetencer
blandt læger bedst i den danske sundhedssektor? - Og kan det ske gennem uddannelse i
sundhedsinnovation?", spørger INNO-X Health.
Uddannelseslæger tilbydes at deltage i et kursus
om sundhedsinnovation. Dette sker som er led i et
ph.d-projekt, som belyser lægers innovative kompetencer og potentiel styrkelse af disse via uddannelse i sundhedsinnovation. Projektet, der er
forankret ved INNO-X Health, Aarhus Universitet,
støttes af Region Midtjylland.
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I efteråret skal der igen afholdes 3-timersmøder
på alle afdelinger på AUH.

”Kompetencevurdering er en anledning til en
dialog om effektiv læring og uddannelse hvordan bliver uddannelseslægerne i afdelingen i højere grad aktive deltagere i samtalen
om feedbacken og de nye læringsmål– hvad er
muligt selv at gøre – hvad er der brug for andres hjælp til?”
I 2019 var det fælles emne ”psykologisk sikkerhed" og med alle de tiltag, der er iværksat i afdelinger i først halvdel af 2020 er grunden lagt til at
tage fat på at ændre karakteren af de obligatoriske kompetencevurderinger fra at være ”eksamen
og test” til at blive en ”fælles samtale om effektiv
læring og uddannelse”.
I et team med høj psykologisk sikkerhed er det
nemlig muligt at bruge struktureret kompetencevurdering som en anledning til, at uddannelseslægen hos vejlederen kan



søge feedback og være klar til at lære,
gøre sig sårbar og modtage negativ kritik
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søge hjælp ved at gå til andre teammedlemmer for hjælp eller deler informationer
sige sin mening herunder; diskuterer fejl
og uventede resultater i læringssituationen – det er værd at sige sin mening!
være innovativ ved at bringe nye ideer
frem også ved uenighed - der er risikovillighed og der eksperimenteres
bryde grænser fx ved give feedback til
klinisk vejleder

Vi ser frem til, at der kommer mange tiltag fra
uddannelseslægerne, der kan medvirke til at
struktureret kompetencevurdering ikke bliver ved
med at være et Sisyfosprojekt på AUH

LVR-møder efteråret 2020
– erstattes af ”kick-off Lægelig Videreuddannelse den 18 september på Sabro Kro
Se det spændende program på hjemmesiden
Obs er du ikke tilmeldt send en mail til Pia
(piavso@rm.dk)

UKYL-introkursus
Den 6. oktober - kl. 13.00-15.30 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
Mødelokale: J116-111, indg. J, 110
Er der udskiftninger på UKYL posten på vej, så
kontakt også gerne Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

Deadline for indsendelse af handleplan bliver
fredag d. 18. december 2020 kl 12.00

Tilmelding via mail til Pia senest d. 28. september

3-timers kick-off for mødeleder

KBU-møde

Dato: 30. september
Tidspunkt; kl. 13.00-15.30
Sted: Konference G206-122, indgang G, G206

Næste møde for afdelinger med KBU læger bliver
d. 2. december kl. 13.00-15.00 (mødelokale 4,
G206-124).

Tilmelding via mail til Pia senest d. 21. september

Aktiviteter for Uddannelsesteamet
UKYL netværk
Næste planlagte møder er;


Torsdag den 29. oktober kl.10-12 er workshop for alle UKYL´er på AUH
– Lederudvikling i rollen som UKYL



Onsdag den 16. december kl.13-16 – med
emnerne ”Teaming og ledelse/medledelse i
rollen som UKYL” og ”Et succesfyldt
UKYL/UAO samarbejde – hvad gør en god
UKYL/UAO?
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Tilbud om kurser,
kongresser og
møder
MUK2021 - nyt
MUK2020 blev som meget andet udsat pga. Corona-krisen og vil blive afviklet 30., 31. maj og 1.
juni 2021 i Århus.
Konferencens overordnede tema er forsat:
"Hvordan skaber vi lægers uddannelse i
fremtiden - sammen?”
Deltagere, der havde en plads på MUK2020 vil
først blive tilbudt at deltage – herefter vil der være
åben tilmelding. AUH vil fortsat betale kongresgebyr for i alt 10 UAO’er/UKYL’er. De 8, der fik tilsagn i februar 2020, vil såfremt man stadig er
UAO eller UKYL få betalt gebyret til MUK2021.

DSMU - nyt
DSMU´s nye Videnskabelig Udvalg har søsat et
nyt initiativ:

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse DSMU vil gøre det lettere for medlemmerne at
blive opdateret om relevante nyheder inden for
medicinsk og sundhedsfaglig uddannelse. Der er
derfor oprettet ”lukket site” på
http://dsmu.dk/ kun ”For medlemmer”, hvor
der bl.a. kan findes information om de nyeste
publikationer og videnskabelige tiltag inden for
præ- og postgraduat uddannelse.
Det første indlæg handler om, hvordan Covid-19
vil påvirke vores tilgang til medicinsk uddannelse
og kræve opfølgning og diskussion i forhold til
læringsmetoder (digital vs fysisk læring) samt
kompetencer.
Som medlem af DSMU har man mulighed for at
kommen med forslag til emner eller artikler, der
kan have interesse for DSMU. Publikationer skal
have været igennem peer-review og udvalget
forbeholder sig ret til at prioritere indlæg ud fra
emnemæssig bredde for at sikre diversitet i opslagene. Skriv en mail med et kort resume af emnet og hvorfor det er relevant for DSMU til videnskab@DSMU.dk.
Det er muligt at melde sig ind i DSMU via dette
link http://dsmu.dk/?page_id=1107
Medlemskab giver også rabat på nedenstående
arrangementer.
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DSMU ARRANGEMENTER
EFTERÅR 2020
DSMU Jubilæums Årsmøde 19 nov
2020, København
Det overordnede tema er hvordan læring på
arbejdspladsen kan blive endnu bedre.
Keynote speaker er ph.d. adjunkt, Pia Strand, der
i oplæg og workshop vil inspirere dig til, hvordan
vi i fællesskab gør arbejdspladsen til et god læringssted.
Cand.mag. i psykologi Mille Mortensen supplerer
emnet med et oplæg om, hvordan vores hverdag
på arbejdspladsen påvirker vores muligheder for
trivsel og kompetencer.
Endelige afsluttes med et jubilæumssymposium,
hvor der sættes fokus på den fremtidige udvikling
af den lægelige videreuddannelse i Danmark.
Her deltager direktør i Sundhedsstyrelsen Søren
Brostrøm, formand for Lægeforeningens Udvalg
for Uddannelse Jesper Brink Svendsen, formand
for FADL William Wendler Thomassen, medlem af
Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse og
DNRLV Bente Malling og en repræsentant fra
Danske Regioner er inviteret
Pris for deltagelse
650 kr. medlemmer af DSMU
950 kr. for ikke medlemmer
Klik her for tilmelding
Der er et begrænset antal pladser, så vi vil opfordre dig til allerede nu at melde dig til.

Sendt et abstract til DSMU Årsmøde
19. november 2020
Som en del af årsmødet afvikles en postersession
der indledes med 3 min – 3 slide for alle postere.
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Benyt muligheden for at præsentere din forskning indenfor medicinsk uddannelse på DSMU´s
årsmøde, hvor der denne gang gives to priser for
bedste forskningsprojekt.
Vi håber at mange af Jer vil indsende abstract til
og dermed gøre det muligt for AUH at vinde
DSMU´s posterpris for 3. år i træk.
Du kan yderligere information på DSMU hjemmeside
Deadline for indsendelse af abstracts er 19.08.20
på mail til videnskab@dsmu.dk.

DSMU Masterclass 2020
Arbejdspladsen som et godt
læringssted – hvad skal der til?
Masterclassen afvikles 19.-20. november 2020 i København og bygger videre på Årsmødet og derfor vil vi
anbefale man deltager Årsmødet. Fokus på masterclassen er






trivsel og læringsmuligheder på arbejdspladsen hvordan er det muligt at arbejde med læringsmiljøet og kulturen så fx den kliniske vejledning optimeres?
betydningen af følelsen af tilhørsforhold og muligheden for at få tildelt ansvar og modtage feedback
i en læringssituation – hvad kan den lærende, vejleder og afdelingen gør for det sker i praksis?
”psykologisk sikkerhed” – hvad handler det
om og hvordan kan man konkret arbejde med
psykologisk sikkerhed i en afdeling?

Du kan finde yderligere informationer på DSMU
hjemmeside
Fristen er for tilmelding er: 11. september 2020.
Klik her for tilmelding
Obs; der er kun 4 pladser tilbage!
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UAO-kursus 2021/22
Lederudviklingsforløbet for uddannelsesansvarlige
overlæger 2021/2022 afvikles med Gitte Eriksen
og Anne Braa Olesen (PKL i Hud og Kønssygdomme) som kursusledere. De 3 moduler, der
afholdes på Rebild Comwell er nu planlagt med
Modul 1; 22.-24. sept. 2021
Modul 2; 26.-28. jan 2022
Modul 3; 4. maj 2022
Der er nu åben for tilmelding via
https://rn.plan2learn.dk og du logger som ”ikke
regionsansat i Region Nordjylland” ind med dit
NemID.

Deltagerforudsætninger:
 Er uddannet simulatorinstruktør, har faciliteret
over 20 debriefings / aktivt beskæftiget sig
med simulation i mindst ét år.
 Motiveret for aktiv deltagelse, gruppearbejde,
refleksive samtaler og feedback
Dato; 1 december - frist for tilmelding er 28 okt.
Tid; kl. 8.00-16.00
Sted; Incuba Science Park, MidtSim
Deltagelse er gratis.
Beskrivelse af workshops, program og tilmelding
på
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=570
52

Der er i alt 24 pladser på kurset – der er 20 ledige!

Vejlederkursus for speciallæger
Vejlederkurser speciallæger - ingen ledige pladser efterår 2020.
Kursusdatoer for 2021 forventes at kunne offentliggøres i august måned. Det er uafklaret om kursister, der var tilmeldt de aflyste kurser i foråret
2020, vil blive tilbudt en plads først.

Debriefingsworkshop
- Intermediær simulatorinstruktøruddannelse – december 2020
Henvender sig til erfarne simulatorinstruktører, der
ønsker at udvikle deres debriefingskompetence.
Fokus er debriefingsmetoden TeamGAINS, spørgeteknikker, analyse og refleksion over læringsmål, ekspertrollen og co-debriefing.
Dagen består af teoretiske oplæg, medlæring,
erfaringsudveksling, feedback og debriefingsøvelser på videobaserede scenarier.
Målet er at bidrage til udvikling af deltagernes
debriefingskompetence - fra basis til intermediært
niveau.

Nyhedsbrev nr. 15 – juli 2020

Simulatorinstruktøruddannelse
efterår 2020
Via MidtSim er tilbud om simulatorinstruktøruddannelsen til alle sundhedsprofessionelle,der
ønsker at facilitere simulation i egen praksis med
henblik på at initiere og understøtte individuel
læring for kollegaer.
Uddannelsen giver endvidere et indblik i hvordan
brug af simulation til træning af fx komplicerede
patientforløb i egen afdeling eller på tværs af hospitalet kan medvirke til organisatorisk læring, og
derigennem fx medvirke til øget patientsikkerhed
og teamsamarbejde.
Næste uddannelsesforløb; 9-11. november
2020 – der er 17 ledige pladser
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I prioriteringen vægtes, at deltager med nærmeste
leder har aftalt en plan for, hvordan simulatorinstruktørkompetencen fremadrettet skal anvendes.
Der skal i forbindelse med ansøgningen derfor
udfyldes et personligt ”Impact Map” sammen med
lederen.
Frist ansøgning for er 31. august 2019 – via
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=552
11
Pris; obs det er gratis for ansatte på AUH at deltage

Mindfullness-Baseret-StressReduktion (MBSR)
- fortsat et tilbud
AUH udbyder MBSR forløb på 8 uger til ansatte
og dermed også til uddannelseslæger. Forløbet
udbydes af arbejdsmiljøorganisationen Der er
tilmelding via plan2learn
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=368
69
Der er enkelte pladser på forløbet fra november
2020 til februar 2021.

Nyhedsbrev nr. 15 – juli 2020
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