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Årsberetning 2019
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
2019 af følgende medlemmer:
Susanne Nøhr (formand), Karin Dahl Assing (Overlægerådet), Thomas Jakobsen (UAO), Lærke
Vendelbo Møller (UKYL), Louise Højgaard Bagger (UKYL), Ilse Christiansen (postgraduat PKL),
Stig Andersen (prægraduat PKL), Mikkel Lønborg Friis (Færdigheds- og Simulationstræning), Kasper Røikjær Jensen (Yngre Lægerådet), Marianne Løvvik Juul-Dam (Yngre Lægerådet), Ina Houmann Jensen (Yngre Lægerådet), Thomas Stilling-Vinther (ad hoc), Tine Lass Klitgaard (ad hoc).

Møder 2019
DPU har afholdt 3 ordinære møder i 2019. Flere oplysninger om DPU, kommissorium samt referater af alle møder kan findes på Lægers Uddannelsesforum: www.aalborguh.rn.dk/luf.

DPU-arbejdet 2019
Præsentation af ny lægefaglig direktør
Michael Braüner Schmidt tiltrådte som ny lægefaglig direktør den 1. august 2018. Da DPU refererer til ham, præsenterede han sig for udvalget ved mødet den 6. februar 2019. Han fremhævede
bl.a. de tre vigtige ben som universitetshospital:
- Høj faglighed for patienterne
- Forskning og udvikling mhp. morgendagens behandling
- Uddannelsesforpligtigelsen – vi skal levere ordentlig uddannelse hele vejen igennem
Thisted som en del af Aalborg UH
I forbindelse med, at Thisted er kommet ind under Aalborg UH, er der kommet 2 uddannelsesansvarlige overlæger og en UKYL fra Thisted ind i uddannelsesnetværket. UAO Jens Juul og Lars
Høj deltog i DPU-mødet den 6. februar 2019, hvor de fortalte, hvordan de arbejder med uddannelse på afdelingerne.
Kvalitetssikring i den postgraduate uddannelse
 Kvalitetsrapporten 2018 blev præsenteret på DPU-møde i juni. Det er anden gang, at vi laver
en sådan rapport. Det er et supplement til 3-timersrapporten og adresserer kvalitetsindikatorer
for lægelig videreuddannelse, uddannelsesorganisering og medicinsk pædagogisk kompetence
hos vejledere.



Der er på baggrund af den hidtidige generelle funktionsbeskrivelse for UKYL’er udarbejdet
et skema til en individuel funktionsbeskrivelse for den enkelte UKYL. Formålet er at tydeliggøre
forventninger og arbejdsopgaver til UKYL’erne og lette arbejdsdelingen på de afdelinger, der
har mere end 1 UKYL.



DPU har været medvirkende til opsamling på det forgangne års inspektorbesøg. Alle, der
havde inspektorbesøg i 2018, klarede sig godt igennem og skal først have besøg om 4 år (rutinebesøg). Der var ros til stort set alle afdelinger. Det primære utilstrækkelige område var læringsværdigen af konferencerne, som er temaet for 3-timersmødet 2019, som forhåbentlig kan
medvirke til et generelt løft på dette område.

3-timersmøderne 2018 og 2019
 DPU godkendte 3-timersrapporten 2018. Temaet i 2018 var frit, og der var efterfølgende videndeling via Pecha Kucha sessioner i Forum for UAO & UKYL. Rapporten var lavet som en
appetitvækker til præsentationerne samt det indberettede materiale.
 DPU bakkede op om ”konferencernes læringsværdi” som tema for 3-timersmøderne 2019.
 Generelt om 3-timersmøderne har DPU givet udtryk for, at processen har en udviklende indflydelse på afdelingernes kultur gennem hele året på grund af den positive tilgang. Der bliver fokus på, hvad man selv kan gøre.
Uddannelses- og arbejdsmiljø
 Brugen af evaluer.dk til evaluering af den uddannelse, afdelingerne og hospitalet giver, har
været drøftet. Der er enighed om, at der er behov for at betone behovet for en åben feedbackkultur. Til understøttelse heraf er der på basis af spørgsmålene fra evaluer.dk udviklet et dialogredskab til de obligatoriske vejledersamtaler, som inddrager både den uddannelsessøgende
læges og afdelingens bidrag til et godt uddannelsesforløb. Værktøjet findes på https://aalborguh.rn.dk/luf under ”vejledning af uddannelseslæger”.


Yngre Læger har lavet en spørgeskemaundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø for samtlige
af foreningens medlemmer - i Region Nordjylland har 385 medlemmer besvaret undersøgelsen. Denne har været diskuteret i udvalget.

Aktiviteter for Lægelig Videreuddannelse
DPU er løbende blevet informeret om og har diskuteret:


Akutmedicinsk speciale
 ATC har i 2019 haft de første introduktionslæger i akutmedicin, og de første hoveduddannelsesstillinger blev besat med start i sommeren 2019.
 De fleste akutlæger har fået merit og er nu speciallæger i akutmedicin.



6-årsfristen
 6-årsreglen er afskaffet, og der er derfor igen indført funktionstidsbestemmelse, hvor man
maksimalt må have 2 år på den afdeling, som man vil søge hoveduddannelse på. Der er
mulighed for dispensation.



Dimensionering og lægeprognose
 DPU er blevet holdt orienteret om dimensioneringsplan for lægelig videreuddannelse for
2021-2025 og lægeprognose for 2018-2040. Øget optagelse på medicinstudiet medfører, at
der på sigt bliver op til 300 flere nye læger. Arbejdet er i proces frem mod foråret 2020.



KBU – udfasning af 2.-del hospitalsansættelse
 Alle KBU skal fremover i almen praksis i anden del. I en overgangsordning vil der også
være stillinger med psykiatri i anden del.
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Udbytte af de generelle kurser
 Mange afdelinger er ikke gode til at efterspørge den nye viden, når man kommer hjem fra
kursus. Der er lavet twopagers mhp. brobygning mellem kurser og den kliniske del af speciallægeuddannelsen. Se twopagers på https://aalborguh.rn.dk/luf under ”generelle kurser”.



Fælles undervisning i intern medicin
 Flere specialer har haft tendens til at melde sig ud af den fælles intern medicinske undervisning, og dette har været diskuteret i DPU. Dette findes uhensigtsmæssigt, idet der
tværtimod er behov for øget samarbejde mellem de medicinske specialer.

 Klar til NAU – NAU-fellows


Anne Buckhave Olesen, Urologisk afdeling, har arbejdet med ”Uddannelse af introduktionslæger i Urologisk ambulatorium”, og projektet blev afrapporteret i juni 2019.

Fokus på arrangementer
- Der har været afholdt to UAO-netværksmøder. I foråret ”Pecha Kucha om de vigtigste uddannelsesinitiativer 2019”, hvor afdelingerne præsenterede deres 3-timersinitiativer. I efteråret
”Gør hjernen til en medspiller i uddannelsesledelsen”, hvor forfatter og sociolog Anette Prehn
holdt foredrag om, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer og samspil med andre – og hensigtsmæssige strategier herfor.
-

Der har været afholdt to UKYL-møder, hvor det første handlede om at få succes som UKYL og
havde fokus på erfaringsudveksling. Det andet UKYL-møde handlede om igangsætning af 3timersmøderne 2019. UKYL deltog derudover i UAO-mødet både forår og efterår.



UKYL introduktionskursus er blevet afholdt to gange hhv. i maj og oktober måned. Ud over
det faste indhold har emnerne været ”Uddannelsesledelse - hvordan opnår du succes med
dine initiativer” og ”UKYL’ens rolle som mødefacilitator ved 3-timersmødet”. Medunderviser var
ved begge kurser UKYL Dagmar Lunden fra Urologisk Afdeling.

-

Kurset ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress” er blevet afholdt for KBU/andre uddannelseslæger i forår og efterår 2019. Underviser er Nynne Lykke Christensen fra Lægeforeningen.

-

I 2020 bliver der igen holdt MUK; en fælles dansk medicinkonference i juni 2020, hvor det
overordnede tema er: ”Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden - sammen?”

Uddannelsespulsen på Aalborg Universitetshospital
- Rekruttering bliver ofte italesat, og modsat tidligere år ser man, at flere afdelinger repræsenteret i DPU oplever en positiv udvikling med hensyn til at få besat stillinger.
- Forberedelse til inspektorbesøg fylder en del i afdelingerne, og der har i 2019 været 6 besøg,
og 7 besøg er allerede annonceret i 2020.
- Træning af kirurgiske færdigheder, fx grisekursus og færdigheder i robotkirurgi.
- Konferencer var et gennemgående tema ved efterårets DPU-møde – sikkert affødt af fokusemnet for 3-timermødet.
- Tine Klitgaard har orienteret om sit ph.d.-projekt og kunne ved årets sidste møde informere
om, at hun nu er i gang med studie 2, hvor afdelingernes KBU skal inddrages med henblik på
fremtidige løsninger.
/På vegne af DPU
Susanne Nøhr, formand / Lotte Hoelgaard Christensen, sekretær
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