Lægelig videreuddannelse
på Aalborg Universitetshospital
Du finder her information om lægelig videreuddannelse, som er relevant for kommende eller
nyansatte uddannelseslæger på Aalborg Universitetshospital.
Som vejleder på Aalborg Universitetshospital bør
du også læse med.
Uddannelse på
Aalborg Universitetshospital
Hospitalet har en uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), som er i tæt
dialog med den lægefaglige direktør, klinik- og afdelingsledelserne omkring de
overordnede rammer for uddannelse på
hospitalsniveau.
Alle specialer med uddannelsessøgende
læger har mindst én uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og mindst én uddannelsesansvarlig yngre læge (UKYL). UAO
og UKYL fungerer i netværk med halvårlige møder. For nye UKYL er der 2 årlige
introduktionskurser hvor de klædes på
til opgaven som UKYL.
På Aalborg Universitetshospital er der
nedsat et Postgraduat Uddannelsesudvalg (DPU). Udvalget fungerer som en
strategisk tænketank for uddannelse og
tager initiativ til 3-timersmøderne. Det
består af repræsentanter fra hospitalsledelsen (den lægefaglige direktør), UAO,
UKYL, præ- og postgraduate kliniske
lektorer, yngre læger (reservelægerådet)
og overlæger (overlægerådet). UKO er
formand.

Fokus på uddannelse

På Aalborg Universitetshospital har
vi stort fokus på uddannelse, og den
kliniske videreuddannelse og uddannelsesmiljøet vægtes højt.
Som nyansat læge gennemgår du et
fast introduktionsprogram, som varer 6 dage og omfatter introduktion
til det enkelte speciale og til hospitalet og til IT-systemerne,- og endvidere en dag i Forskningens Hus, hvor
du hører mere om lægers uddannelse
og forskning på Aalborg Universitetshospital.
Tirsdag morgen er fast uddannelsesmorgen med enten staffmeeting
(fælles casebaseret undervisning for
hele hospitalet) eller morgenmøde i
specialet.

uddannelse, og derfor afholdes der
én gang om året 3-timersmøder.
3-timersmøderne er en mulighed for
den enkelte yngre læge til at komme
med innovative forslag til forbedring
af uddannelsen i specialet og på hospitalet.
De gode idéer formidles på tværs af
specialerne i årets 3-timersrapport.
Eksempler på emner, der tidligere
har været behandlet via 3-timersmøderne, er kompetencevurdering og
det gode lægearbejdsliv.
På www.aalborguh.rn.dk/luf kan du
læse mere om 3-timersmøderne og
downloade rapporterne fra tidligere
år.

Kurser

Den formelle uddannelse finder sted
i specialerne i henhold til målbeskrivelse, uddannelsesprogram og
individuel uddannelsesplan. Denne
uddannelse (arbejdspladslæring) er
den vigtigste postgraduate uddannelse, som hospitalet giver.

Speciallægeuddannelsen generelt indeholder en lang række obligatoriske
kurser. Derudover udbyder Region
Nordjylland en række gratis kompetencegivende kurser målrettet mod
uddannelsessøgende læger. Disse
kurser udbydes i www.kursus.rn.dk.

3-timersmøder

Lokalt på Aalborg Universitetshospital tilbyder vi til de yngste læger et
kursus om at være ny læge - i samarbejde med Lægeforeningen.

På Aalborg Universitetshospital prioriterer vi at involvere de yngre læger
i tilrettelæggelsen af deres kliniske

Færdigheds-/simulationstræning
Alle regionens læger kan benytte faciliteterne i NordSim - enheden for færdighedstræning og simulation i Forskningens Hus. Her findes alt fra simple
træningsmodeller til avancerede medicinske og kirurgiske simulatorer.
Her afholdes også akutkurserne for
KBU og specialespecifikke samt tværfaglige kurser med fokus på både tekniske færdigheder og kommunikation
og samarbejde.
Du kan også træne individuelt eller tilmelde dig et af de gratis kurser, som
udbydes. Se mere på www.nordsim.
dk.

LUF - Alt om uddannelse på ét sted
Lægers Uddannelsesforum (LUF) på
www.aalborguh.rn.dk/luf er en portal
for lægers uddannelse på Aalborg Universitetshospital.

Siden omhandler både lokale, regionale og nationale uddannelsestiltag.
På siderne finder man bl.a. information om Det Postgraduate Uddannelsesudvalg, netværk for uddannelsesansvarlige læger, 3-timersmøderne og en
medicinsk-pædagogisk værktøjskasse
med redskaber til læring, vejledning og
kompetencevurdering.
På hjemmesiden er der detaljerede beskrivelser af alle elementerne i speciallægeuddannelsen med udførlig guide
til henholdsvis:
• Speciallægeuddannelsen generelt
• Klinisk basisuddannelse
• Introduktionsuddannelsen
• Hoveduddannelsen
Hvert af uddannelsestrinnene er bygget

op efter samme skabelon med beskrivelse af ansættelse, redskaber, generelle kurser, dokumentationskrav samt
videre henvisning til næste uddannelsestrin.
Man kan således selv finde svar på rigtig mange spørgsmål omkring speciallægeuddannelsens forløb.
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.
Siden har en nyhedsside, der kan abonneres på.

Kvalitetssikring

Lægelig videreuddannelse foregår som
en integreret del af det kliniske arbejde
og er derfor utrolig afhængig af, at der
til stadighed arbejdes på at skabe så
gode rammer som muligt. Dette er af
stor betydning både for uddannelsen
og patientbehandlingen.
Kvalitetssikring på Aalborg Universitetshospital sker primært igennem
følgende tre temperaturmålinger: Inspektorrapporter, Evaluer.dk og 3-timersmøderne.
Disse temperaturmålinger indgår i den
uddannelseskoordinerende overlæges
dialog med afdelingerne - og i forbindelse med inspektorbesøg.

Uddannelseskoordinerende overlæge

360° evaluering

Ved 360° evaluering får læger under
uddannelse feedback på kompetencer
inden for rollerne kommunikator, samarbejder, leder og professionel.
Til dette formål er Feedbacksystem.net
til elektronisk 360° evaluering udrullet
til alle uddannelsesgivende specialer på
Aalborg Universitetshospital.
Metoden tager afsæt i, at lægen selv
- samt en række kolleger, som lægen
vælger - elektronisk besvarer en række
spørgsmål. Svarene er anonyme og bearbejdes elektronisk til en feedbackrapport. Den yngre læge får sin rapport
tilbage i forbindelse med en feedbacksamtale med en uddannet facilitator.
Her udarbejdes også en fremadrettet
handleplan.
Målet er, at den yngre læge får mindst
én 360°-samtale i hvert ansættelsesforløb.

Postgraduat uddannelse er en selvstændig funktion og har reference til
den lægefaglige direktør. Til funktionen
er knyttet en uddannelseskoordinerende overlæge, en AC-fuldmægtig samt
en ph.d.-studerende.

Funktionens primære opgaver er koordinering og kvalitetsudvikling af den
lægelige videreuddannelse på Aalborg
Universitetshospital; herunder formidling og implementering af medicinskpædagogiske metoder og forskning
inden for dette. Funktionens opgaver
spænder vidt - fra sparring med uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlige læger - til rådgivning af afdelingerne, klinikkerne og hospitalsledelsen
samt samarbejde med Regionen og
Videreuddannelsessekretariatet.
Har du spørgsmål vedrørende postgraduat uddannelse er du velkommen til
at tage kontakt.

Susanne Nøhr
Uddannelseskoordinerende overlæge
for speciallægeuddannelsen
Ph.d., MLP, postgraduat klinisk lektor
Tlf.: 97 66 62 63
E-mail: susanne.noehr@rn.dk

Forskningens Hus
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

www.aalborguh.rn.dk/luf
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