Til
Klinikledelser
Ledende overlæger
Uddannelsesansvarlige overlæger
Uddannelseskoordinerende yngre læger

3-timersmøderne 2020
Hospitalsledelsen har det som et højt prioriteret område at understøtte en fortsat
kvalitetsudvikling af speciallægeuddannelsen ved Aalborg Universitetshospital.
Derfor har Det Postgraduate Uddannelsesudvalg (DPU) indstillet, og Hospitalsledelsen efterfølgende besluttet, at der igen i år skal afvikles 3-timersmøder i de
enkelte afdelinger:
1. Deltagelse er obligatorisk for læger i klinisk basisuddannelse, introduktions- og hoveduddannelse, inkl. AP-blokstillinger.
2. Vikarer og læger i andre faser kan deltage. Beslutning herom træffes af
afdelingsledelsen.
Det er op til den enkelte afdelingsledelse at afgøre, hvorledes mødet ”finansieres” (i dagarbejdstiden, betalt deltagelse uden for arbejdstid eller som afspadsering).
Formål med 3-timersmøder
Formålet med 3-timersmøderne er at give uddannelseslægerne mulighed for i
fællesskab at sætte ord på og konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner
og gruppe kan gøre for at løfte kvaliteten af egen uddannelse. Møderne skal desuden medvirke til at nuancere billedet af den aktuelle kvalitet i uddannelsen ved
Aalborg Universitetshospital.
Vi henstiller til, at der i de enkelte afdelinger udarbejdes handleplaner på baggrund af ønsker og forslag til kvalitetsudvikling fremsat ved møderne.
Emnet for mødet i 2020 er frit. Der skal være fokus på, hvad der kan gøre speciallægeuddannelsen ved Aalborg Universitetshospital endnu bedre - og på de initiativer, som mødedeltagerne fremhæver som betydningsfulde. Derudover skal
der følges op på initiativerne fra 2019 om konferencernes læringsværdi.
Inden udgangen af december 2020
Det indstilles til de ledende overlæger, de uddannelsesansvarlige overlæger og
uddannelseskoordinerende yngre læger, at I tager initiativ til at få afholdt 3-timersmødet inden udgangen af december 2020.
Vi vil bede jer om, at I allerede nu får planlagt mødedato. Det er vigtigt, at alle uddannelseslæger informeres om mødet i egen afdeling, samt at arbejdet tilrettelægges således, at der gives frihed (også fra personsøger) til deltagelse i mødet.
3-timersmødet skal følges op af en 1 time, hvor problemstillinger og handleplan
diskuteres i et større forum med de seniore læger – fx ved det efterfølgende tirs-
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dagsmorgenmøde i afdelingen. Efterfølgende udarbejdes en kommenteret handlingsplan af den uddannelsesansvarlige overlæge, den uddannelseskoordinerende yngre læge og den ledende overlæge.
Information til alle mødeledere
Det er en opgave for den/de uddannelseskoordinerende yngre læger i afdelingen at være mødeleder. Den uddannelsesansvarlige overlæges primære opgave er at lave den ovenfor nævnte kommenterede handlingsplan.
Der har været afholdt et informationsmøde for mødeledere torsdag den 17. september 2020. Alt mødemateriale til mødelederne er tilgængeligt på LUF:
http://www.aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/Laegers-Uddannelsesforum-(LUF)/3-timersmoeder
Mødelederne er ansvarlige for, at møderne dokumenteres ved korte skriftlige referater. Referaterne udarbejdes i fællesskab med mødedeltagerne ved brug af
standardiserede skemaer og fremsendes umiddelbart efter mødet til egen afdelingsledelse samt til uddannelseskoordinerende overlæge for speciallægeuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for, at der efterfølgende udarbejdes og fremsendes en kommenteret handlingsplan
I lighed med tidligere vil der blive lavet en fælles opsamling i form af en 3-timersrapport, der vil formidle den overordnede ”uddannelsestemperatur”, indsatsområder og visionen for det fremtidige uddannelsesmiljø på Aalborg Universitetshospital.
Lige som de foregående år vil vi gerne styrke videndeling mellem de enkelte afdelinger ved at samle de konkrete initiativer, både de yngre lægers handleplan
samt afdelingsledelsens (kommenteret handlingsplan) i et uredigeret idékatalog,
som vil være tilgængeligt på Intranettet.
Hospitalsledelsen vil, hvor det skønnes nødvendigt, rette direkte henvendelse til
enkelte afdelinger, hvis der er behov for en nærmere uddybning af det fremsendte.
Vi håber, at I også denne gang vil udvise stor velvillighed over for dette initiativ,
som skal bidrage til en fortsat høj kvalitet af speciallægeuddannelsen ved Aalborg Universitetshospital samt være med til at skabe dialog om uddannelseskulturen i de enkelte specialer. En dialog som forhåbentlig vil være til gavn for det
lægefaglige arbejdsmiljø og patientbehandlingen.
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