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Postgraduat Uddannelse
Aalborg Universitetshospital

Seneste nyheder om lægers uddannelse

Her kan du læse om, hvad der rører sig inden for den postgraduate uddannelse på
Aalborg Universitetshospital.

3-timersrapporten 2014 er udkommet
3-timersrapporten 2014 er netop
blevet udsendt på mail, og den
trykte rapport er på vej ud til afdelingerne. Endvidere er den publiceret på Lægers Uddannelsesforum: www.luf.aalborguh.rn.dk.
I 2014 var 3-timersmødets dagsorden alene sat af de
yngre læger, idet der ikke var fastlagt et overordnet tema
for møderne.
Videndelingen mellem specialerne er i år indledningsvist
foregået ved postersessioner for uddannelsesansvarlige
overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger og
enkelte ledende overlæger. Disse postere indgår i årets
rapport med en kort beskrivelse af de enkelte specialers
fokus samt et fremhævet initiativ.

Inspektorbesøg - varsel om ændring
Sundhedsstyrelsen arbejder på at ændre strategien for
inspektorbesøg således, at afdelingerne ikke automatisk
besøges hver fjerde år længere. For afdelinger uden anmærkninger vil man formentlig på baggrund af en selvevaluering og Evaluer.dk vurdere, om der skal være et
besøg.

Nye evalueringsspørgsmål i Evaluer.dk
En ændring af spørgsmålene i Evaluer.dk er undervejes.
Der mangler en endelig vejledning til den nye version, før
de udkommer.
Der vil komme mere herom i et senere nyhedsbrev, når
ændringen er gennemført.

Brug af iPad mini i den postgraduate uddannelse
Der er blevet igangsat et
projekt til afprøvning af
iPad mini i speciallægeuddannelsens kliniske hverdag.

Det samlede indtryk fra posterne og indberetningerne
er i rapporten perspektiveret i forhold til betydningen
for uddannelsen, hospitalet og rekrutteringen.
3-timersmødet giver hvert år yngre læger tre timer i arbejdstiden til specialevist at udvikle uddannelsesmiljøet.
3-timersrapporten samler op på disse møder og bliver
brugt til videndeling på tværs af specialerne.
Har du forslag til temaet for 3-timersmødet 2015, som
afholdes i oktober kvartal, så send en mail til susanne.
noehr@rn.dk.

Det overordnede formål er at undersøge de muligheder, som iPad mini giver i forhold til speciallægeuddannelsen, herunder:
•

Hurtig tilgængelighed til informationssøgning - fx PRI
og Apps, der understøtter hurtig adgang til viden (vejledningsapp, MyMedCards, UptoDate App etc).

Handleplan 2015 - det lærende hospital

•

Som en del af hospitalets handleplan arbejdes der under
Udvidet Hospitalsledelse med indsatser for uddannelse,
rekruttering og fastholdelse af yngre læger.

Brugbarhed i forhold til elektronisk logbog – logbog.
net.

•

Brugbarhed i forhold til kompetencevurdering – fx direkte observation og feedback af videooptagede aktiviteter.

•

iPad’en som en statning for de ting, man plejer at have
i kittellommen.

Der arbejdes med følgende to underpunkter:
1. Vejlederuddannelse af speciallæger.
2. Rekruttering og fastholdelse af yngre læger.
Uddannelsesansvarlige læger inddrages, og resultatet af
arbejdet skal fremlægges på møde i Udvidet Hospitalsledelse i december 2015.
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I alt 10 uddannelsessøgende/vejledere fra 2 specialer –
et medicinsk (Lungemedicin) og et kirurgisk (Gynækologi-obstetrik) - afprøver iPad mini i et år.
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Postgraduat uddannelse på aalborg UH

I dette afsnit kan du blive klogere på organisationen for postgraduat uddannelse, kvalitetssikring af uddannelsen, og hvordan du finder information om området.

Organisation

Kvalitetssikring

Den lægelige uddannelsesorganisation på Aalborg
Universitetshospital er opbygget med en uddannelseskoordinerende overlæge, som er i tæt dialog med den
lægefaglige direktør og klinikledelserne omkring hospitalets overordnede rammer for uddannelse.

Kvalitetssikring på Aalborg Universitetshospital sker
primært igennem følgende tre redskaber:
• Inspektorrapporter
• Evaluer.dk
• 3-timersmøderne

Derudover har alle specialer med uddannelsessøgende
læger mindst én uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)
og mindst én uddannelseskoordinerende yngre læge
(UKYL).

Såvel inspektormøder og -rapporter som evalueringerne
på Evaluer.dk og indberetningerne fra 3-timersmøderne
bruges som et fingerpeg om uddannelsestemperaturen
på hospitalets uddannelsesgivende specialer - og bruges
aktivt til at danne billedet af, hvordan uddannelsen fungerer i de enkelte specialer.

I alt er der ca. 110 læger på Aalborg UH, som er specielt
dedikeret til arbejdet med postgraduat lægelig videreuddannelse.

Information
Lægers Uddannelsesforum (LUF) er en portal for lægers
uddannelse. Her kan du finde opdateret information
om både lægers postgraduate uddannelse på Aalborg
Universitetshospital og speciallægeuddannelsen generelt.
Hjemmesiden bruges aktivt som kommunikationskanal.
Det er derfor vigtigt, at læger på Aalborg Universitetshospital - som er involverede enten som uddannelsestager eller uddannelsesgiver - jævnligt orienterer sig på
siden. Tilgå den på www.luf.aalborguh.rn.dk.

Kommende arrangementer
Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg

Workshop om vejledning af læger under uddannelse

Det næste møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
afholdes onsdag d. 2. september 2015.

DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)
afholder mandag d. 17. august 2015 kl. 12.30-17.00
workshop i København om vejledning.

Forslag til uddannelsesemner, der bør tages op, er
meget velkomne og kan indsendes til susanne.noehr@
rn.dk.

Der vil blive fokuseret på læringen i den
kliniske dagligdag, samt hvordan yngre
læger og deres vejledere kan opnå den bedste udnyttelse af den kliniske vejledning.

Møde for uddannelseskoordinerende yngre læger
Der bliver afholdt netværksmøde for Uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) onsdag d. 23. september
2015 kl. 8-10.00 i Forskningens Hus.
Mødet vil bl.a. være startskuddet til 3-timersmøderne
2015. Det er derfor vigtigt, at alle uddannelsesgivende
specialer er repræsenteret ved deres UKYL.

Specialevalgsdag 2015
Husk Specialevalgsdag 2015 afholdes fredag den 30.
oktober 2015 kl. ca. 14-19 på Aalborg Universitetshospital i Medicinerhuset. Mere information inklusiv program findes som nyhed på Lægers Uddannelsesforum:
www.luf.aalborguh.rn.dk.

Du kan se program og tilmelde dig på
DSMU’s hjemmeside: www.dsmu.dk.

God sommer til alle!
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.
•

Enheden for Postgraduat Uddannelse holder sommerferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

•

NordSim er lukket i ugerne 29, 30 og 31. Hvis man
gerne vil ind og øve i Færdighedslaboratoriet i perioden, kan en nøgle lånes i receptionen i Forskningens Hus.
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