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Kære alle
Vi har hermed fornøjelsen af at sende Nyhedsbrev nr. 8 fra Lægelig Videreuddannelse, hvor du blandt andet kan læse om Årsmøde 2017 samt finde
datoer for kurser og mødeaktiviteter i efteråret.
Med ønsket om en rigtig god sommer
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

Nyt fra Lægelig
Videreuddannelse

Husk at AUH betaler for 25 pladser – først til mølle. Ved tilmelding skal man angiver hvilken afdeling og hospital man er ansat på. LVU har en aftale med kursusudbyder om at regningen for AUH
deltagere sendes direkte til os

Årsmødet
Årsmødet 2017 blev igen en stor succes. Det
store engagement og dermed lysten til at bidrage
til udviklingen af uddannelsen viser, at organisationen omkring den lægelige videreuddannelse på
AUH har meget at byde ind med både nu og på
sigt i forhold til at sikre uddannelse og læring ind i
alle processer. Lægelig Videreuddannelse (LVU)
håber, at I tager ideer og inspiration med hjem og
præsentere dem for afdelingsledelsen og kolleger.
Det er jo netop op til uddannelsesteamet/afdelingen at få omsat alle de spændende tanker og
ideer til nye og konkrete tiltag. Lægelig Videreuddannelse vil følge op på Årsmødet ved de kommende LVR møder og i andre fora, hvor uddannelsesfolket mødes på AUH. Oplæg og konklusioner fra workshop kan findes på LVU's hjemmeside http://www.auh.dk/fagfolk/forskning-oguddannelse/lagelig-videreuddannelse
Datoen for Årsmødet 2018 er fastlagt til
den 7-8 juni 2018, så reserver datoen allerede nu.

MUK 2017
I perioden den 7. – 9. maj 2017 deltog ca. 30
læger fra AUH i Danmarks første fælles medicinske uddannelses konference - MUK. De tre dage
bød på masser spændende oplæg og diskussioner, nye bekendtskaber og venner. Konferenceplakaten, som alle deltagere var med til at skabe,
viser at er tænkt mange tanker i løbet af konferencen og tanker, der skabte mest genklang var
"Netværk, Engagement, Inspiration og Refleksion". (plakaten er vedhæftet nyhedsbrevet)
LVU håber at alle deltagere har fået inspiration,
nye bekendtskaber og ideer med sig hjem som
kan være med til at videreudvikle den lægelige
videreuddannelse på AUH.
Til alle, der ikke havde mulighed for at deltage i
konferencen kan man via app’en Guidebook finde
abstracts og resumer for hver session. Når I har
hente app’en Guidebook, skal I søge efter guiden
”MUK 2017”

Vejlederkurser speciallæger – det er
tid til at sikre en plads på kurserne i
2018
Datoer vejlederkurser i 2018
• Århus – obs! 13 ledige pladser
den 19.+20. marts + 18. april
• Århus – obs! 24 ledige pladser
den 16.+17. maj og 12. juni
• Århus – obs! 22 ledige pladser
den 29.+30. oktober og 28. november
Booking er nu mulig via rm.plan2learn
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Se også vedhæftet artikel om MUK 2017.

Årsrapport 2016 for den pædagogisk
udviklende funktion i Videreuddannelsesregion nord
Center for Sundhedsuddannelser – CESU - har i
maj måned offentliggjort årsrapporten anno 2016
for den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i
Videreuddannelsesregion Nord som bl.a. inkluderer PKL gruppen. Årsrapporten gør status over
PUF og præsenterer det store arbejde, der foregår i PUF for VidereuddannelsesregionNord.
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Rapporten, der beskriver status og målsætninger
har primært fokus på fire centrale dele i PUF
Opgavevaretagelse og aktiviteter initieret af
PUF
PKL’ernes pædagogiske kvalifikationer og
indsats i 2016
Stående udvalg mv. under Det Regionale
Råd for Lægers Videreuddannelse, hvor ledende lektor er formand
Forskning og udvikling i medicinsk uddannelse i VUR Nord
Som afslutning på rapporten præsenteres planerne for 2017. Rapporten er vedhæftet nyhedsbrevet.
LVU vil gerne takke PKL'erne for deres store arbejde og ser frem til at udbygge samarbejdet om
den lægelige videreuddannelse.
Har du brug for at finde navn og kontaktoplysninger på PKL i dit speciale se

Koncern HR-MidtSim er lokalt simulationscenter for AUH
– læs mere på den opdaterede hjemmeside
Koncern HR ∙ MidtSim er en uddannelsesinstitution, der uddanner og træner sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i Region
Midtjylland gennem simulation – teknisk (færdighedstræning) og ikke-teknisk (teamtræning)

Læs om simulatorinstruktøruddannelsen, brushup kursus/indflytningsmodul for simulatorinstruktører, kontaktpersonsordningen. Alle afdelinger på
AUH har 2 personer som får informationer om og
fra MidtSim.
Har du spørgsmål til MidtSim, der vedrører brug af
simulation til læring fx i forbindelse med teamtræning eller indflytningen kontakt gerne projektsygeplejerske Magnus Bie
magbie@rm.dk, telefon +45 2499 7806

Ansatte PKL'er i Uddannelsesregion Nord

Simulatorinstruktørkurser – til nye og
brush-up til allerede uddannede

Tema for 3-timers møder efteråret
2017

Det er muligt at tilmelde sig kurserne via
www.rm.Plan2learn.dk

I efteråret skal der igen afholdes 3-timersmøder
på alle afdelinger på AUH. Temaet for årets møde
tager udgangspunkt i 5-punktsplanen 2017/2018
inden for flere temaer. Årets obligatoriske tema er
konferencer med fokus på hvordan vi øger læringsværdien af disse. Hvordan sikrer vi de rigtige
konferencer, med de rigtige aktører og tidspunkt
så læringen optimeres? Hvordan kan IT understøtte læring ved konferencer/overleveringer?
Deadline for indsendelse af handleplan bliver den
20. december 2017

•
•

obs! du skal være logget ind med dit
regionsID
– søg på "Simulatorinstruktøruddannelse"
eller "indflytningsmodul"

Der er ledige pladser på simulatorinstruktørkurser
den 21.-23. august og den 7.+8. samt den 12.
september (3-dages kursus)
Der er ledige pladser på brush-up kursus/indflytningsmodul for simulatorinstruktører den 14., 16.
eller 17. august (1 dages kursus)
Obs; det er gratis at deltage

Årsrapport 2016 fra NordSim
- region Nordjyllands Simulationscentre
I rapporten beskrives strategien for NordSim, nuværende aktiviteter og tilbud. Der beskrives "Godt
fra Start" kurser for nyuddannede sygeplejersker
og 2 ugers kursus i akutte medicinske tilstande
med tilhørende OSCE eksamen for afgangsholdet
af medicinstuderende fra Aalborg Universitet.
Læs mere i vedlagte årsrapport.
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Tilbud om kurser, kongresser
mm.
Det gode læringsforløb
Kender du det?
Du kommer hjem fra kursus fuld af energi, ny
viden og nye metoder, som du brænder for at
omsætte til praksis. Så bliver du overhalet inden
om af hverdagen, og tre måneder senere er der
intet sket.
Det er udviklet en ny værktøjskasse "Det gode
læringsforløb". Redskaberne er samlet på hjemmesiden www.laering.rm.dk, en hjemmeside, som
lige nu er genstand for erfaringsindsamling. Redskaberne står klar til endelig lancering i efteråret,
men er allerede nu tilgængelige.
Deltag i en temaeftermiddag og hør mere om
værktøjskassen
Dato;
Tid;
Sted;

27. september
kl. 13.30-16.00
Center for Kompetenceudvikling,
Olof Palmes Alle 26.

Deltagelse er gratis. Tilmelding på Plan2Learn.

International Uddannelseskonference - Ottawa 2018 og ICME
Dato;

den 10.-14. marts 2018 i Abu Dhabi.

Temaet for Ottawa 2018 er ‘Authentic Assessment across the Continuum of Health Professions
Education’, mens temaet for ICME 2018
er‘Reforming Health Professions Education for
Patient Safety’.
Deadline for indsendelse af abstracts er den
31. juli 2017. Nærmere info i kataloget

LVR-møder
Akutcentret
Den 6. september - kl. 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Hoved-Hjerte-Centret
Den 20. september - kl. 12.30-15.30
(Gæstekantinen, indgang G6, G206 – SKS)
Kræft- og Inflammationscentret
Den 11. oktober 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Mave-Barn-Centret
Den 8. november – kl. 12.30-15.30
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)

UKYL-introkursus
Den 24. oktober - kl. 13.00-16.00 afholder vi introduktion til UKYL-funktionen på AUH.
(Mødelokale 4, indgang G6, G206 – SKS)
Er der udskiftninger på vej, så kontakt også gerne
Pia Soelberg (piavso@rm.dk),

UKYL-netværksmøde
Næste netværksmøde er den 25. oktober
– kl. 13.00-16.00
(Lokale 26, indgang G, G208 – SKS)
Ansvarlig; Thomas Greve
Tilmelding til piavso@rm.dk

3-timers workshop
Den 26. september - kl. 13.00-16.00 – NBG
Den 3. oktober - kl. 13.00–16.00 – SKS

KBU møde
Der er KBU-møde den 22. november 2017, for de
afdelinger, der indgår i KBU uddannelse på
AUH/Psyk inkl. afdelinger hvor der i det daglige
kliniske arbejde er et samarbejde om KBUuddannelsen.
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AMEE 2017 – join online
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i AMEE
2016 kan du opleve 7 symposier og 4 fællessessioner (plenary) via live streaming. Der er mulighed for at e-maile og twitte med oplægsholdere,
adgang til konference App og abstracts. Prisen er
125 £ og giver adgang via en device. Se nærmere
om denne mulighed på
https://amee.org/conferences/amee-live
– ved spørgsmål kontakt gerne LVU.

Årsmøde DSMU 2017
Reserver den 9.-10. november 2017

Nyt fra PeoplePartner
Kære Feedbackmodtager
Nu kan du, med kun et enkelt klik, få et overblik
over dine feedbackmodtageres respondenter.
Hvor mange der er inviteret i de enkelte grupper,
og om de har svaret.
1. Find den Feedbackmodtager (uddannelseslæge), du gerne vil tjekke respondenter på.
2. Klik på ”Grøn-Blå-Mand” ikonet (hedder ”Respondentgrupper”, når du kører curseren hen
over).

3. En ny fane åbner. Du kan nu se et oversigtskema over feedbackmodtagerenes respondenter (husk at tillade Pop-up vinduer).

Rød =
Grøn =
Lysegrøn =

Ikke inviteret/svar fra minimumsantal i gruppen
Inviteret/svar fra minimumsantal
Svar fra minimumsantal - men
ikke svar fra alle inviterede

4. Når du har orienteret dig, lukker du blot fanen
ned.
Vi håber, at du bliver glad for denne feature.
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