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Årsberetning 2017
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. DPU fungerer som tænketank med henblik på,
hvilke aktiviteter der fremadrettet skal satses på.

DPUs medlemmer
Udvalget refererer til lægefaglig direktør Morten Noreng og bestod ved udgangen af 2017 af følgende medlemmer:
Susanne Nøhr (formand), Carl Uggerhøj Andersen (Overlægerådet), Annette Schlemmer (UAO), Jacob Juel (UKYL), Anne Marie Møller (UKYL), Jens Peter Kroustrup (postgraduat PKL), Stig Andersen (prægraduat PKL), Karen Lindorff Larsen (Færdigheds- og Simulationstræning), Kasper Røikjær Jensen (Yngre Lægerådet), Rikke Søgaard Tolstrup (Yngre Lægerådet), Toke Kirchberg Nilsson (Yngre Lægerådet), Ilse Christiansen (ad
hoc), Thomas Stilling-Vinther (ad hoc).

Møder 2017
DPU har afholdt 3 ordinære møder i 2017. Se nedenfor for opsummering af behandlede emner.
Flere oplysninger om DPU, kommissorium samt referater af alle møder kan findes på Lægers
Uddannelsesforum: www.luf.aalborguh.rn.dk.

DPU-arbejdet 2017
3-timersmøderne 2016 og 2017
- 3-timersrapporten 2016 var en light-version på 4 sider, som kort opsummerede status for
2015 samt fællesnævnere for initiativer 2016. Den var tænkt som en appetitvækker til at
læse mere på Lægers Uddannelsesforum, hvor man kan finde specialernes fremhævede
initiativer i form af Pecha Kucha1 oplæg samt detaljerede handleplaner og status for tidligere
initiativer.
- For 3-timersmøderne 2017 besluttede DPU, at temaet skulle være ”Det gode lægearbejdsliv og det kvalificerende fællesskab”. Som støtte til temaet har der været afholdt oplæg til inspiration: Eftermiddagsmøde for alle læger med Søren Brix med overskriften ”Livet tilhører
dem som tør” samt oplæg ved Mickey Gjerris på Forum for UAO og UKYL om ”At leve og
arbejde med uendeligt ansvar”. Rapporten udkommer sommeren 2018.
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Et særlige præsentationsformat, hvor kreative projekter og ideer vises på en hurtig, uformel måde. Pecha Kucha betyder småsnak på japansk.

Nye KBU uddannelsesprogrammer
- På baggrund af den nye KBU målbeskrivelse og nye skabelon for uddannelsesprogrammet
er der blevet lavet nye uddannelsesprogrammer for alle KBU-forløb på Aalborg Universitetshospital. Alle programmer er godkendt.
Arbejdet med lægedækningsrapporten
- DPU har fulgt med i arbejdet med udmøntningen af anbefalingerne i Lægedækningsrapporten, som er pågået i Koordinationsgruppen for Lægelige Videreuddannelse i Region Nordjylland.
- Der har skullet findes løsninger på, at der mangler speciallæger, og rapporten er kommet
med 18 anbefalinger, som kan læses i rapporten på www.sum.dk.
- Der er bl.a. blevet arbejdet med den geografiske fordeling af uddannelsesstillinger, kombinerede uddannelsesforløb indenfor Almen praksis, Psykiatri og Kirurgi (afventer SST), samt
hvordan man kan gøre det mere attraktivt at være læge i Region Nordjylland.
Klar til NAU
- DPU er blevet holdt løbende orienteret om arbejdet med Klar til NAU, som pågår i delprojektet ”Forskning og Uddannelse”, som har fokus på at sikre, at forskning- og uddannelsesområdet gøres klar til udflytning i NAU. Der er lavet høringssvar i forhold til sengekryds og ambulatoriefunktion.
- Der er blevet etableret et NAU Fellowship med fokus på uddannelse, som laves af hoveduddannelseslæge Tine Litske Bennedsen, Hæmatologisk Afdeling under overskriften ”Hvordan
skal speciallægeuddannelsen i ambulatoriefunktionen udvikles?”
Lægelig Videreuddannelse i Region Nordjylland
- DPU har haft besøg af repræsentanter fra Lægelig Videreuddannelse i Region Nordjylland,
hvor deres funktioner og opgaver blev præsenteret.
Videnskabeligt arbejde og projekter i den postgraduate uddannelse
- Overlæge Mads Skipper præsenterede ved AMEE2 2017 i Helsinki sin ph.d. som doctoral
report: ” The links between organisational, team and individual medical postgraduate workplace learning. An ethnographic and action-based research study”.
-

Der er udgået en række postere fra Enheden for Postgraduat Uddannelse, som DPU er blevet orienteret om:
o Læge Sarah Bach Munkholm præsenterede på MUK3 2017 sin undersøgelse af
KBU-lægers brug af kittelkort, mobiltelefon og apps, inkl. MyMedCards: ”Mobilteknologi og sundheds-apps - Hvordan kan udviklingen understøtte nyuddannede lægers
kliniske uddannelse og patientbehandling? ”. Arbejdet blev ligeledes præsenteret
ved AMEE-konferencen 2017 i Helsinki.
o Antropolog Tine Lass Klitgaard præsenterede dele af sin forskning om KBU-lægers
første tid ved AMEE 2017: “Asking a question is not just asking a question. Findings
from an ethnographic study on the first months as newly qualified doctor”
o Reservelæge Karen Guldbrandsen præsenterede ved DSMU’s4 årsmøde de vigtigste resultater fra iPad-projektet: ”IPad-mini og speciallægeuddannelsen – et godt
match?”
Konklusionerne fra iPad-projektet blev uddybet og diskuteret på et DPU-møde, og konklusionen var, at en iPad har potentiale ift. kompetencevurdering. Den er velegnet til at optage
patientkontakter til senere vurdering alene og med vejleder. Den er ikke fundet egnet til at
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Årlig international konference om medicinsk uddannelse afholdt af Association for Medical Education in Europe (AMEE)
Medicinsk Uddannelseskonference, maj 2017 i Horsens
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
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bære fast i kittellommen pga. dens vægt. Der er mange forholdsregler ift. e-sikkerhed og patienter, som skal tages i betragtning. I forbindelse med projektet er der lavet en vejledning,
som skitserer det vigtigste, hvis man vil arbejde med iPads på afdelingen. Denne kan rekvireres på l.hoelgaard@rn.dk.
Fokus på arrangementer
- DPU er blevet holdt orienteret om den første danske Medicinske Uddannelseskonference –
MUK 2017, som blev afholdt i maj 2017. Både repræsentanter fra uddannelsessystemerne
og ledere fra alle lag var blandt de 270 deltagere på konferencen. En del DPU-medlemmer
deltog også.
- Refleksioner fra DPU-deltagerne var bl.a., at det var givtigt med en konference i dansk kontekst. Der var stor bredde i emnerne og stor variation i den, de blev formidlet på i form af
workshops, plenum, symposier og postere – og ikke mindst videndeling mellem deltagere
og oplægsholdere.
-

Der har været afholdt to UAO-netværksmøder. Det første handlede om kurset ”Pecha Kucha om de vigtigste uddannelsesinitiativer 2017”, hvor afdelingerne præsenterede deres uddannelsesinitiativer fra 3-timersmødet 2016. Det andet møde handlede om ”At leve og arbejde med uendeligt ansvar” med fokus på emnet for 3-timersmøderne 2017.
Der har været afholdt et enkelt UKYL-møde, som havde fokus på igangsætning af 3-timersmøderne 2017. UKYL deltog i UAO-mødet både forår og efterår.

-

UKYL introduktionskursus er blevet afholdt to gange; det ene i maj og det andet i oktober
måned. Ud over det faste indhold har emnerne været hhv. ”Uddannelsesledelse - hvordan
opnår du succes med dine initiativer” og ”UKYL’ens rolle som mødefacilitator ved 3-timersmødet”. Medunderviser er tidligere UKYL Linda Fawkner Warner.

-

Kurset ”Mellem belastning og begejstring. Styrk en robust arbejdspladskultur” er blevet afholdt for hhv. KBU/introlæger og hoveduddannelseslæger i foråret og for KBU/introlæger i
efteråret 2017 – altså i alt 3 kurser.

Uddannelsespulsen på Aalborg Universitetshospital
- Nogle af fællesnævnerne for uddannelsespulsen har været, at der er travlt på afdelingerne,
hvilket til tider sætter uddannelsen under pres. Men det er til gengæld blevet lettere at besætte stillinger.
- Vagtstrukturen i nattevagten og tilstedeværelsesvagt har været aktuelt for ATC og medicinske afdelinger, og der er nedsat et udvalg under Hospitalsledelsen, som arbejder med en ny
vagtstruktur.
- Trods disse udfordringer arbejdes med indførsel af bedre uddannelse via etablering af paraplyambulatorier, nye modeller for supervision så som supervisionshierarkier og fælles stuegangspatient.
/På vegne af DPU
Susanne Nøhr, formand / Lotte Hoelgaard Christensen, sekretær
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