Nyhedsbrev nr. 12 - december 2018 / Lægelig Videreuddannelse

Kære alle
Lægelig Videreuddannelse vil gerne starte dette Nyhedsbrev med at takke Jer alle
for en meget stor indsats og et rigtigt godt uddannelsessamarbejde i 2019.
I dette Nyhedsbrev kan du blandt andet læse om året der gik, nye aktiviteter, gode
uddannelsestilbud og til sidst en opdateret kalender for 2019.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Gitte, Marianne & Pia

Aarhus Universitetshospital
Lægelig Videreuddannelse

På AUH har 2018 været et hårdt år, hvor især
økonomi, udsættelser i flytteprocessen, problemer med at opretholde driften, sammenflytning af afdelinger, nye vagtstrukturer og
ibrugtagning af de nye rammer har præget
hverdagen. Vi ved, at alle de udfordringer I
har mødt og fortsat vil møde i det daglige
arbejde på afdelingerne, har stor betydning
for, hvordan I kan arbejde med at holde fokus
på at "uddannelsen" også prioriteres. Vi har i
alle de uddannelsessammenhænge, hvor vi
har arbejdet sammen med Jer oplevet et fantastisk engagement, stor entusiasme og en
forsat lyst til at gøre det endnu bedre og få
indflydelse.
Det er derfor igen i år meget tydeligt, at uden
AUH’s superstærke ”uddannelseshold” havde
vi ikke kunnet fastholde det meget høje niveau for, hvordan vi uddanner læger på AUH.

Uddannelse og læringsmiljø
– et prioriteret område 2018/2019
På Årsmødet 2018 var temaet "uddannelse
uden grænser", hvor oplægsholder Sigrid
Arler opfordrede os til at gå i gang med at
arbejde med det, der går på tværs af afdelinger og undgå tilgangen ”vi skal lige have styr
på os selv først” når vi møder nye omgivelser
og samarbejdspartnere. I løbet af efteråret
2018 har vi oplevet, at I har arbejdet konstruktivt med at skabe nye relationer og
praksisser bl.a. omkring hvordan der kan skabes mere læring omkring de akutte patientforløb. Flere afdelinger er så småt gået i gang
med at etablere fælles in situ teamtræning
omkring komplekse patientforløb eller akutte
procedure.
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Seneste og helt nye tiltag er "dagens case"
som en del af den fælles morgenkonference
på Plan 3, Akutafdelingen, hvor målet er at
udnytte det læringspotentiale, der er ved at
mange specialer er samlet om bordet. Et tiltag fra Lungesygdommes 3-timers møde, som
allerede er bragt til afprøvning gennem samarbejde – flot arbejde!
Vi ser derfor frem til at dykke ned i alle af
Jeres handleplaner fra dette års 3-timersmøder, hvor det obligatoriske tema var;
"Hvordan styrker og udvikler vi ”uddannelsesog læringsmiljøet på tværs af professioner,
specialer og afdelinger på AUH?"
og vi vil især glæde os til de tiltag, der skal
involvere en anden eller flere afdelinger.

Uddannelse og nye vagtstukturer
I løbet af 2018 er størstedelen af afdelingerne flyttet til PJJB. Samlingen af afdelinger har
betydet nye vagtstrukturer og arbejdsfællesskaber. Specielt samarbejdet omkring den
akutte patient og vagtdækningen i Akutafdelingen er ændret væsentligt. Akutkonceptet
er blevet implementeret på AUH og strukturen af specielt den Akutte Fællesvagt har
fyldt meget. Vi medbringer jeres input med i
arbejdet i en gruppe bestående af HL og relevante afdelingsledelser, der følger Akut Fællesvagt og løbende evaluerer og justere denne.
Som året rinder ud, er der spændende nye
tiltag undervejs. En gruppe af special- og uddannelseslæger, der deltager i Akut Fællesvagt er i øjeblikket ved at udvikle en ny måde
at arbejde på i Akutafdelingen.
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”Tidstro supervision”, som konceptet hedder,
skal sikre, at uddannelseslæge og speciallæge
sammen lægger en behandlingsplan hos patienten når uddannelseslægen har lavet den
første vurdering. Det er et tiltag, som forhåbentlig på en gang kan få positiv indvirkning
på patientbehandling, uddannelse og arbejdsgange. Tiltaget har stor opbakning fra
de ledende overlæger.
Vi har også i 2018 erfaret betydningen af
geografi når en læge fra Mave- og Tarmkirurgi kan cykle op til 30 km på en vagt mellem egen afdeling og Akutafdelingen. Derfor
er det væsentligt at få kikket arbejdsgange,
konferencer og samarbejdsformer igennem
således, at transporttid kan veksles til uddannelse og patientbehandling. Så fra LVU en
stor opfordring til, at I fortsætter med at være opsøgende og byder Jer til med viden og
ideer også i 2019.

Akutmedicin - et nyt speciale i
opstartsfasen – godt på vej
Den nye målbeskrivelse for Akutmedicin blev
godkendt i starten af 2018. Takket være en
stor og hurtig indsats fra Akutafdelingens
UAO'er blev uddannelsesprogrammet færdigt
således, at de første I-læger kunne starte den
1. maj 2018. Den overordnede struktur i forhold til HU uddannelsen er nu faldet på
plads, og der arbejdes i disse uger med fordeling af kompetencer, udformning af fokuserede ophold og kompetenceophold således,
at uddannelsesprogrammerne for HUuddannelsen er klar foråret 2019.
Dilek Cakar og Mads Ingemann, UAO'er i
Akutafdelingen samt PKL i Akutmedicin, RM
Charlotte Green Carlsen, Akutafdelingen har
sammen med ydet en stor indsats for at få
kabalen til at gå op. Mange tak til jer for det
store arbejde.
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KBU-læger på AUH
Det forventes, at det samlede antal KBUlæger på AUH vil være uændret i 2019 med
ca. 38-42 årsværk. De somatiske afdelinger
på AUH har fremadrettet kun KBU læger i
første forløb da Nyresygdomme og Infektionssygdomme i løbet af 2018 er udfaset som
afdelinger med andet forløb. Blodsygdomme
har længe haft et ønske om at deltage i uddannelsen af basislæger og vil fra foråret
2019 modtage de første KBU-læger. Både de
og vi ser frem til, at Blodsygdomme deltager i
uddannelsen at de alleryngste kollegaer.

Tilbud om Mindfulness KBU og
I-læger på AUH
Som et nyt tiltag har vi haft et ekstra tilbud til
KBU og I-lægerne i efteråret 2018. AUH har
længe tilbudt Mindfulness baseret stressreduktions forløb (MBSR) på 8 uger til ansatte.
Erfaringen er dog, at kun få læger vælger at
deltage i forløbet, der giver en redskaber til
at kunne reducere stress i hverdagen. Derfor
har vi sammen med underviserne sammensat
et hold med i alt 12 KBU-læger og I-læger,
der startede et forløb i november 2018. Der
er planlagt et nyt forløb med start i februar
måned. Deltagelse er gratis og forgår overvejende uden for normal arbejdstid.
Vi håber at I vil videreformidle dette tilbud.
Der er tilmelding gennem Plan2learn – frist
14. februar 2019.
LVU vil efterfølgende evaluere om der er behov for fortsætte med tilbud om rent lægehold eller om uddannelseslægerne har større
gavn af at blive sat sammen med andre faggrupper.
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2018 - et prisværdigt år
Året 2018 bød på anerkendelse til den lægelige videreuddannelse på AUH


Sundhedsstyrelsens uddannelsespris
2018 gik til Diabetes og Hormonsygdomme





"Fuldt hus” dvs. 16 stk. 4-taller ved inspektorbesøget 17. april på Led og Bindevævssygdomme



DSMU posterpris 2018 gik til Gitte Eriksen
og Bente Malling for præsentation af projektet
"360°'s feedback for uddannelsesansvarlige overlæger bygger bro mellem uddannelsen og ledelsen i den kliniske afdeling”
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DASAIMs Uddannelsespris 2018 gik
ærefuldt til tidligere overlæge Minna
Jørgensen Skov Nielsen, Akutafdelingen
for hendes mangeårige og store indsats
for uddannelse og simulation, særligt i
anæstesien, men også tværfagligt og for
de studerende. LVU ønsker Minna et stort
tillykke.

”Hall of fame”
Vi vil fremadrettet bruge hjemmesiden til at
oprette - "hall of fame" med en oversigt over
de priser/anerkendelser, som vi får indenfor
den lægelige videreuddannelse på AUH. Så
har I på jeres afdeling modtaget en national
/international pris eller lignende for jeres
uddannelsesindsats – så send en mail os –
gerne med en kort beskrivelse og et foto.
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LVR og
Lægelig Videreuddannelse
2018 har været det første år med den nye
ledelsesstruktur på AUH. Vi har i årets løb
afholdt LVR-møderne i "stammer" – dvs.
overvejende kirurgiske, medicinske og tværgående specialer. De tilbagemeldinger, vi har
fået fra jer, har overvejende været positive
og vi har derfor valgt at afholde forårets LVRmøder efter samme model.
Der vil uændret blive afholdt Årsmøde som
internat for alle UAO’er og UKYL’er, dog skal I
være opmærksomme på, at vi på jeres opfordringer har placeret
Årsmødet den 12-13 september
Øvrige aktiviteter er justeret i henhold til
Årshjulet og afvikles som planlagt. Se det
opdaterede Årshjul på LVU’s hjemmeside.
LVU vil også i 2019 holde månedlige møder
med de to lægefaglige direktører sammen
med Kvalitetschefen. Vi forventer i 2019 at
afholde statusmøder med de enkelte direktører.

LVU – nu på ny adresse
LVU er nu i december 2018 som en del af
Kvalitet og HR Udvikling flyttet væk fra hospitalet og op i regionens lokale på Olof Palmes
allé.
Vores nye adresse er Olof Palmes allé (OPA)
13, stuen. Pia har fået nyt mobilnummer:
2371 0359, Gitte og Marianne har uændrede
numre.
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Faculty development
- uddannelses af uddannere
- på AUH
I 2018 har vi haft 3 deltagere på UAO kurset,
30 speciallæger på vejlederkursus for speciallæger og der er certificeret 16 nye 360°'s
feedback facilitatorer.
Der afholdt 2 ”UKYL introkursus” med i alt 18
deltagere. LVU vil gerne sige tak til afdelingerne for at prioritere dette tilbud og ligeledes en stor tak til UKYL’erne Mette Søby, Ole
Sandahl og Vinnie Greve for at stille op som
undervisere. Konceptet med, at der inden
introkurset skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse for UKYL funktionen i samarbejde
med UAO’en har vist sig at være en stor succes. Godt 90 % af de nye UKYL’er nu faktisk
har en opdateret aftale om, hvad opgaven
indebærer i egen afdeling. Vi har i 2018 udarbejdet en pjece "Ny UKYL på AUH" som Pia
sender til alle nye UKYL’er – så husk fortsat at
give os besked når der kommer en ny UKYL i
afdelingen.
AUH var repræsenteret med de 2 UKO’er, 2
UAO’er og 3 UKYL’er på AMEE 2018 i Basel.
Marika Poulsen, UAO, Neurologi havde en
oral præsentation om ”Interprofessionel undervisning med et prægraduat fokus – InBetween", Trine Silkjær, UKYL Blodsygdomme
præsenterede sin poster "Brug af Forbedringsmodellen - PDSA cirklen - til implementering af uddannelsestiltag" og Marianne Kleis
Møller var medforfatter på poster om KBUlægernes vurdering af udbytte af vejledersamtaler (præsenteret af Anita Sørensen,
UKO Regionshospitalet Randers).
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Aktivitetsdata
– nye temaer i 2018
I aktivitetsdata 2018 har vi valgt at undersøge
"transfer" fra kursus for UAO ved at spørge
indtil om de 3- og 5-årsplaner for udvikling af
afdelingsuddannelse, som indgår i kurset,
faktisk er blevet anvendt og om tiltagene er
kommet fra papir til praksis.
Vi spørger også om UAO'en ønsker at gennemføre en 360°´s feedback proces i perioden 2019-2021 i samme set-up som udviklet i
projektet.
Andre nye temaer er, hvorvidt ”Vejlederfora”
bruges til at øge kvalitet i uddannelsen, konferencernes læringsværdi og om UAO’en
vurderer, at lærings- og uddannelsesmiljøet
er trygt.
Inspiration til de nye temaer har vi bl.a. hentet fra ”Årsrapport 2017/18 lægelig videreuddannelse, Regionshospitalet Horsens som
bl.a. indeholder resultater fra en intern "survey" blandt både ledende overlæge og UAO'er/UKYL'er, hvor der bl.a. spørges til "Kultur
og Feedback" (vedhæftet).
Aktivitetsdata giver også mulighed for at
komme med ønsker til emner på LVR- og
Årsmøder, og som noget nyt spørger vi til,
hvilken hjælp UAO ønsker fra LVU i 2019.

Nyt nordisk samarbejde om den
lægelig videreuddannelse
2018 bød på nye muligheder for at "brande"
arbejdet med den lægelige videreuddannelse
på AUH idet vi sagde "ja tak" til invitationen
fra ledende lektor Bente Malling om at få
besøg af 11 uddannelsesledere fra Oslo Universitetssygehus (OUS). Norge indfører først
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nu kompetencestyret speciallægeuddannelse
og skal i gang med at etablere UAO funktionen. Nordmændene kom derfor primært for
at høre om, hvordan vi på AUH bedriver uddannelsesledelse på hospitals- og afdelingsplan - kort sagt for at høre om vores erfaringer med henholdsvis UKO'er, UAO'er og
UKYL'er inkl. samarbejdet med ledende overlæge, kursus for UAO’er, PKL funktionen mm.
LVU afviklede med hjælp fra flere af Jer og en
gruppe af ledende overlæge en temadag. Vi
har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger på indhold, men også som
Elisabeth Søyland, Uddannelsesleder, OUS
skrev efterfølgende;
"vi er svært heldige som fikk komme til
dere…alle ble full av entusiasme og
pågangsmot".
Udbyttet af besøget bredte sig i Norge og i
oktober fik vi sammen med RM's kursusarrangør Rikke Willemoes besøg af 4 speciallæger og pædagoger fra Trondheim og Ålesund. Denne gang for at få mere viden om
VUR Nords "Vejlederkursus for speciallæger"
da vejlederkurser først skal etableres hos
dem i 2019. Besøget gav også mulighed for at
få diskutere vores arbejde med faculty development og brug af kompetencevurdering.
Endelig deltager Gitte og Bente Malling i et
nyt skandinavisk samarbejdsmøde i Oslo februar 2019, hvor vi skal mødes med uddannelseskoordinatorer fra Oslo og Jønkøbing,
(Sverige).

UKYL netværket
LVU er stolte over, at UKYL netværket igennem 2018 har forsat det gode arbejde og ser
frem til i 2019 at forsætte samarbejde med
Styregruppen bestående af
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 Trine Silkjær, Blodsygdomme (tovholder)
 Susanne Scheppan, Bedøvelse og Operation,
Syd
 Thomas Dissing, Bedøvelse og Operation Nord
 Ole Græsvig Sandahl, Lungesygdomme
 Camillla Molich Hoff, Nuklearmedicin & PET

I 2018 har UKYL netværket afviklet 2 spændende møder med emnerne "Hvordan styrkes en robust læringskultur?" med knap 30
deltagere og senest "Hvordan sættes initiativerne fra 3-timers møderne i spil – hvordan
kommer vi bedst i mål?" med ca. 20 deltagere.
UKYL styregruppen har i 2018 været involveret i







Fokusgruppe interview med Yngre Læger om
UKYL funktionen
Analyse af behov for uddannelsestilbud til
UKYL gruppen - Videreuddannelsesregion
Nord
Fokusgruppe interview i forbindelse med
projekt på CESU om "Vejledningskurset for
introduktionslæger"
Facilitering af workshop om UKYL netværk på
Fælles Videreuddannelsesdag Hospitalsenheden Midt – ved Susanne
Uddannelseskonference Yngre Læger & Overlægeforeningens – oplæg "Små sikre succeser
med at plante, så og høste læring" ved Trine
og "Den gode fortælling om UKYL netværket
på AUH" som en del af vidensbazaren ved
Susanne og Trine.

LVU ser bestemt frem til, at der løbet af 2019
i regi af VUR Nord bliver etableret et kompetenceudviklingstilbud målrettet UKYL gruppen og her forventer vi bestemt, at AUH's
erfarne UKYL’er inddrages i udvikling og afvikling af kurset.
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Meld dig ind i Yngre Lægers
nationale UKYL netværk
I slutningen af 2018 har Yngre Læger oprettet
det nationale "UKYL netværk", der især inspireret af AUH-modellen har til formål at
udveksle viden, erfaringer og ideer, ikke bare
med hinanden som UKYL'er, men også med
Yngre Læger. Yngre Læger vil gerne hurtigt
kunne kommunikere med alle UKYL'er og på
den måde servicere UKYL'erne bedre.
LVU vil gerne opfordre alle UKYL’er på AUH til
at melde sig ind i netværket enten via "Min
side" under "Personlige oplysninger" eller
ved at bruge dette link.

Kom i gang med simulation –
husk mulighed for hjælp fra
MidtSim
Har du som UAO eller UKYL, brug for at undersøge mulighederne for at komme i gang
med at bruge in situ simulation – eller udvikle
det afdelingen allerede har i gang så henvend
dig til afdelingens kontaktpersoner til
MidtSim. Derudover er I meget velkomne til
at henvende Jer med spørgsmål, der vedrører
brug af simulation til AUH´s kontaktperson på
MidtSim projektsygeplejerske Magnus Bie
magbie@rm.dk, telefon +45 2499 7806.
Se mere på hjemmesiden Lokalt simulationscenter for AUH

Ny sekretariatschef for lægelig
videreuddannelse i Nord
Den lægelige videreuddannelse på AUH vil
gerne byde velkommen til Mads Skipper, der
1. januar 2019 tiltræder stillingen som sekretariatschef i Videreuddannelsesregion
Nord/kontorchef i Sundhedsuddannelser
Region Midtjylland.
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Mads blev speciallæge i pædiatri i 2017 og
kommer fra en stilling som ledende overlæge
på Børn og Unge, Regionshospitalet Midt.
Mads har en lang politisk karriere i Yngre
Læger, hvor han bl.a. har været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger i Region
Midtjylland, bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og Yngre Læger samt været formand
for Lægeforeningens ”Udvalg for Uddannelse
og Forskning” i næsten 6 år. Mads er Ph.d.
med en afhandling om yngre lægers uddannelse og arbejdstilrettelæggelse indenfor
primært pædiatri. Vi ser derfor bestemt frem
til et spændende og godt samarbejde med
Mads om den fælles opgave med at udvikle
kvaliteten af den lægelige videreuddannelse.

I leverer forsat uddannelse med
meget høj kvalitet – imponerende
På alle afdelinger har I som uddannelsesteam
sammen med afdelingsledelserne igen i 2018
arbejdet professionelt og vedholdende med
at løse uddannelsesopgaven indenfor de givne rammer og muligheder.
Vi kan ud fra evaluer.dk data for 2018 se, at
uddannelseslægerne forsat er meget tilfredse
med deres uddannelse på AUH. På vigtige
områder som uddannelsesvejledning og arbejdstilrettelæggelse er der faktisk tale om
en positiv udvikling på hospitalsniveau, hvilket er meget imponerende i en tid, hvor AUH
bestemt er udfordret. Vi syntes derfor også,
at I igen i 2018 er Danmarks bedste indenfor
uddannelse.
Vi ser frem til, at vi i 2019 får samlet alle afdelinger på en matrikel og for alvor sammen
med Jer kan komme i gang med at udnytte de
nye læringsmuligheder, som de fælles rammer åbner op for.
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På forårets statusmøder glæder vi os til at
tale med Jer om, hvordan I arbejder med
"uddannelse uden grænser" og hvordan vi
som UKO'er kan hjælper Jer og afdelingerne
med at løse uddannelsesopgaven. At vi – LVU
- er flyttet væk fra "moderskibet" og "op på
OPA nr. 13" betyder, at vi vil have en ekstra
opmærksomhed på at bevare kontakten med
klinikken og I kan derfor forvente, at vi vil
spørge Jer om vi må komme på besøg i afdelingen og være med som føl!

Side 8 af 12

I 2019 bliver der med den nye "Strategi for
Læring og Kompetenceudvikling" og etablering af et forventeligt fælles "Råd for Strategi
for Læring og Kompetenceudvikling" på AUH
sat en overordnet retning for arbejdet med
den samlede uddannelsesopgave på AUH. Vi
ser frem til at "det lange lys" bliver sat på og
den trebenede taburet – behandling/pleje,
forskning og uddannelse – bliver mere stabil
med lige lange og tykke ben!

Til sidst skal lyde en stor tak for et rigtig godt
samarbejde med hele hospitalsledelsen, alle i
hospitalsstaben og alle afdelinger i 2018.

AUH's Grundfortælling med overskriften
"Hele livet i de bedste hænder" understreger,
at den højeste faglighed og den fortsatte udvikling er baseret på, at "vi uddanner, udvikler og støtter hinanden med fokus på forbedring og på at lære i praksis" – og det er jo
netop det I som uddannelsesteam på bedste
vis igen har vist, at I kan stå på mål for – tak
for det!
I ønskes alle en glædelig jul
og et godt nyt år
Gitte, Marianne og Pia
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UKYL – introkursus
Den 14. marts kl. 13.00-16.00 afholder vi introduktion
til UKYL-funktionen på AUH.

Aktivitetsdata
- lægelig videreuddannelse 2018
Hvis I ikke allerede har indsendt data, så skynd Jer
– I kan lige nå det inden 7. januar 2019.

Husk at indsende handleplaner
3-timers møder 2018

NY UKYL på vej, så kontakt også gerne Pia Soelberg
(piavso@rm.dk)

UKYL – netværksmøde
Tidspunkt; 13. maj kl. 13.00-16.00

Der er ganske få, der mangler at sende handleplanerne til Pia Soelberg – så skynd dig at få dem sendt
(piavso@rm.dk)

Reserver dagen allerede nu og deltag i den forrygende
workshop ” The (Forgotten) Art of Receiving Feedback” som cand.mag i dansk og filosofi Janne Ege
Møller og ledende lektor Bente Malling fra CESU holdt
med kæmpesucces på AMEE 2018

360°'s feedback certificering
– næste kursus 7. februar

Sted; Gæstekantine, Indgang G6, G206
Ansvarlig; Trine Silkjær (trinsilk@rm.dk)
Tilmelding via outlook/mail til piavso@rm.dk

Der er 4 ledige pladser – gratis at deltage
Tidspunkt; kl. 09.00-15.00
Sted; kurset afholdes hos People Partner, Risskov
Frist for tilmelding er 15. januar 2019
via mail til Piavso@rm.dk

Et tilbud til dig som er 360°'s
feedback facilitatorfå supervision på en feedback samtale
Tilbuddet er til feedback facilitatorer, der kan svare
”ja” på mindst et af følgende punkter:
 Det er mere end 1 år siden du blev uddannet som
360°`s feedback facilitator
 Du har afholdt minimum 3-5 feedbacksamtaler
 Du har en kommende samtale, som du vurderer,
vil være særlig udfordrende
Supervisionen indebærer
 Din feedback samtale overværes af konsulent –
som er ”fluen på væggen”
 Du får feedback på din performance i samtalen
 Der laves en plan for, hvordan du kan udvikle dig i
rollen som 360°`s feedback facilitator
Det praktiske
 Du kontakter Christina Hjøllund via mail
ch@peoplepartner.dk
eller tlf.: 5054 4195
 Du skal afsætte 2 timer
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LVR møder
Medicinske specialer
27. marts 2019 – kl. 12.30-15.30
(Gæstekantine, Indgang G6, G206)
Tværgående specialer
3. april 2019 – kl. 12.30-15.30
(Gæstekantine, Indgang G6, G206)
Kirurgiske specialer
20. marts 2019 – kl. 12.30-15.30
(Mødelokale 4, Indgang G6, G206)
Tilmelding via outlook/ mail til piavso@rm.dk

KBU møde
Tidspunkt; onsdag d. 10. april 2019 fra kl. 14-16
Sted; Mødelokale 4, Indgang G6, G206
De 9 afdelinger på AUH, der indgår i KBU uddannelse
er inviteret.

Kick-off 3-timersmøder 2019
Tidspunkt; tirsdag d. 8. oktober 2019 fra kl. 13.3015.30
Sted; - følger
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Kursus UAO 2019-2020
Datoer for kursus UAO uddannelsesregion Nord

Simulatorinstruktøruddannelse
forår 2019

Tidspunkt;
Modul 1; 9.-11. oktober 2019
Modul 2; 15.-17. januar 2020
Modul 3; 13. maj 2020

MidtSim har et tilbud om simulatorinstruktøruddannelsen til alle sundhedsprofessionelle, der ønsker at
kunne facilitere simulationsbaseret træning og læring i
egen praksis med henblik på at initiere og understøtte
individuel læring for kollegaer

Sted; Rebild Comwell
Tilmelding via rn.Plan2learn

Næste uddannelsesforløb;
9-10-11 april 2019

Obs det er muligt at logge ind som ansat udenfor region Nordjylland – følg vejledning

Frist for tilmelding;
9. februar 2019 – via rm.plan2learn.dk

Det er muligt at komme på ventelisten via mail til
Charlotte Fonseca chkf@rn.dk

Pris;
obs det er gratis for ansatte på AUH at deltage

Vejlederkursus for speciallæger
– alle kurser Aarhus 2019 er fuldtegnet

DSMU Efterårssymposium 2019

Der er 11 pladser på kurset i Ålborg



Den 13.-14. november
Den 18. december

Tidspunkt; 12. september 13.30-17.30
Sted: Ålborg
Program følger se http://dsmu.dk/

Tilmelding via rm.plan2learn.dk

DSMU Årsmøde & Masterclass
2019

OBS! LVU betaler kun for de næste 7, der tilmelder sig
vejlederkurset. Herefter vil det være afdelingen der
skal betales kursusudgiften.

Tidspunkt; 14. november 10.00.17.30
Sted; København
Masterclass efterfølgende 14.-15. november
Program følger se http://dsmu.dk/

Temadøgn Lægelig
Videreuddannelse 2018
Den 12.-13. september 2019 afholder vi vores Årsmøde på Sabro Kro og Hotel. Vi gør opmærksom på, at
Årsmødet er obligatorisk for alle UAO'er og UKYL'er.
Årsmødet starter kl. 13.00 og igen i år vil de lægefaglig
direktører deltage i en del af mødet.
UKYL workshop er fra kl. 10.00-12.00

AMEE 2019
– Wien 24.-28. august
I 2019 vil der igen være mulighed for, at 5 medlemmer
af LVR kan deltage i AMEE kongressen betalt af LVU.
Det er en forudsætning, at man er ansat på AUH når
kongressen afvikles. Ansøgningsfrist er 15 marts 2019
– yderligere information følger
LVU opfordrer alle UAO'er og UKYL'er til at indsende
abstract om uddannelsestiltag og medicinsk pædagogisk forskning.
Frist for indsendelse af abstract er 6. februar 2019
Er der brug for sparring så kontakt os endelige – obs
gerne i god tid inden deadline!
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Nogle af de overordnede temaer på AMEE 2019 er;
"The patient as educator" – "Activity Theory and the
facilitation of learning" og "The continuum of education" - se flere oplysninger om konferencen her:
https://amee.org/conferences/amee-2019

Obs 25 May 2019: Close of early bird registration

5th International Conference on
Faculty Development in the
Health Professions

The International Conference on
Residency Education (ICRE)

Tidspunkt; 26. – 28. september
Sted; Ottawa, Canada
The International Conference on Residency Education
(ICRE) is the world’s largest conference devoted exclusively to advancing residency education. The theme of
this year’s conference is “Diversity in Residency Education: Training in a World of Differences”. More detailed program information will be released in early
2019.
Frist for indsendelse af abstract er 1. marts 2019

Tidspunkt; 23.-25. september, 2019
Sted; Ottawa, Canada
Conference description; This conference brings together international faculty development leaders and
educators in the health sciences to share best practices and current research in faculty development and to
foster a global community of leaders and educators in
the field.
Target Audience; individuals interested in:
 Faculty development
 Faculty affairs
 Teacher training
 Career development
 Research and scholarship
Frist for indsendelse af abstract er 25. februar 2019
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