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Årsberetning 2020
Det Postgraduate Uddannelsesudvalg (DPU)
DPUs formål
DPUs overordnede formål er at medvirke til at udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelse
ved at skabe et forum, hvor speciallægeuddannelsens aktører kan mødes og udveksle viden, erfaring samt give forslag til forbedringer.

DPUs medlemmer
Udvalget refererer til lægefaglig direktør Michel Braüner Schmidt og bestod ved udgangen af
2020 af følgende medlemmer:
Susanne Nøhr (formand), Karin Dahl Assing (Overlægerådet), Thomas Jakobsen (UAO), Jeanette
Drost Thomsen (UKYL), Sofie Grud Thorn (UKYL), Ilse Christiansen (postgraduat PKL), Stig Andersen (prægraduat PKL), Mikkel Lønborg Friis (Færdigheds- og Simulationstræning), Kasper
Røikjær Jensen (Yngre Lægerådet), Morten Vaagholt (Yngre Lægerådet), Ina Houmann Jensen
(Yngre Lægerådet), Thomas Stilling-Vinther (ad hoc), Tine Lass Klitgaard (ad hoc).

Møder 2020
DPU har afholdt 2 ordinære møder i 2020 – færre end normalt grund Covid-19. Flere oplysninger
om DPU, kommissorium samt referater af alle møder kan findes på Lægers Uddannelsesforum:
www.aalborguh.rn.dk/luf.

DPU-arbejdet 2020
Kvalitetssikring i den postgraduate uddannelse
− Kvalitetsrapporten 2019 udkom i marts 2020 og blev præsenteret på DPU-møde i maj. Det
var tredje gang, at vi lavede en sådan rapport. Den er et supplement til 3-timersrapporten og
adresserer kvalitetsindikatorer for lægelig videreuddannelse, uddannelsesorganisering og medicinsk pædagogisk kompetence hos vejledere.
−

Der er udkommet en Uddannelsesstrategi i efteråret 2020 for de sundhedsfaglige uddannelser på Aalborg UH, som også DPU er blevet gjort bekendt med. De fleste af uddannelserne er
prægraduate, og derfor har postgraduat lægelig uddannelse fået sit eget spor i strategien.

3-timersmøderne 2019 og 2020
- DPU godkendte 3-timersrapporten 2019 om konferencernes læringsværdi med enkelte supplerende pointer, som blev indskrevet i rapporten inden udgivelse.
- 3-timersmøderne 2020 blev igangsat og afholdt under hensyn til Covid-19 restriktioner. Efter
planen denne gang uden et fastlagt tema – det skal handle om det, som mødedeltagerne finder
væsentligt.
- Generelt for 3-timersmødernes proces var der et input om, at UKYL’erne skal blive bedre til at
redegøre for årsagen, hvis der er initiativer, der ikke er blevet implementeret. Det er derfor indskærpet til 3-timersmøderne 2020.

Introduktion af nyansatte uddannelseslæger
I DPU blev der i 2015 udtrykt bekymring for arbejdspres og trivsel hos de yngste læger, og der blev
derfor igangsat et projekt omkring afklaring af årsager, og hvad vi kan gøre ved dem. På den baggrund blev antropolog Tine Klitgaard ansat som ph.d. til at lave et feltstudie om de yngste lægers
uddannelses- og arbejdsmiljø.
Et af resultaterne af samarbejdet med afdelingerne er en ændring af introduktionen af KBU-læger.
Sammen med DPU er det besluttet at indføre ”KBU introduktionsdag – velkommen som forvagt på
Aalborg UH” som obligatorisk introduktionsdag for KBU-læger, hvor også helt nye I-læger og præKBU har mulighed for at deltage. Dagen følges op af forvagtsforum hen over de efterfølgende måneder.
Afledt heraf vil der også skulle igangsættes en revidering af den eksisterende ”Introduktion for
Yngre Læger”, som fremover skal være målrettet introduktions- og hoveduddannelseslæger. Det
eksisterende program fortsætter, indtil det nye indhold er på plads.
Covid-19
Grundet Covid-19 blev en del uddannelsesaktiviteter i starten af året aflyst. Siden hen er uddannelse af læger blevet defineret som kritisk funktion, og kurser afholdes derfor fortsat. Specialevalgsdag, som denne gang skulle have været holdt i Aarhus, blev lavet om til en hjemmeside,
hvor specialerne kunne præsentere sig selv.
Planlagte inspektorbesøg har siden marts måned været udsat.
Fokus på arrangementer
- Forårets aktiviteter måtte desværre aflyses grundet Covid-19, dvs. Forum for UAO, UKYL introduktionskursus samt et enkelt DPU-møde.
-

I efteråret lykkedes det at holde en halv temadag for UAO og UKYL om fremtidens konferencer. Her blev 3-timersrapporten 2019 om konferencernes læringsværdi brugt som afsæt til at
arbejde med fremtidens konferencer med indspark fra Mads Dahl fra Aarhus Universitet om
teknologiske muligheder.

-

Der har været afholdt et enkelt UKYL-møde i september måned, som handlede om igangsætning af 3-timersmøderne 2020. UKYL deltog derudover i UAO-mødet i efteråret.

-

UKYL introduktionskursus er blevet afholdt i oktober måned og indeholdt, ud over det organisatoriske fokus, en workshop om ”UKYL’ens rolle som mødefacilitator ved 3-timersmødet”.
Medunderviser var tidligere UKYL ved Urologisk Afdeling, Dagmar Lunden.

-

Kurset ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress” er blevet afholdt for KBU/andre uddannelseslæger i august og november måned – i november dog som online undervisning. Underviser var Nynne Lykke Christensen fra Lægeforeningen.

Uddannelsespulsen på Aalborg Universitetshospital
- Ved forårets DPU-møde handlede uddannelsespulsen overvejende om konsekvenser for uddannelseslægerne under Covid-19. Det handlede dels om aflysninger og dels om vanskeligheder i forhold til kompetenceopnåelse.
- Ved efterårets møde handlede det bl.a. om, at man mange steder har fået stablet virtuel undervisning på benene, selv om det godt kan give visse udfordringer. Derudover er der afdelinger, hvor Covid-19 beredskabet giver øget belastning.
/På vegne af DPU
Susanne Nøhr, formand / Lotte Hoelgaard Christensen, sekretær
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