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Seneste nyheder om lægers uddannelse

Her kan du læse en kort introduktion til de seneste nyheder inden for den
postgraduate uddannelse.
Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen

Uddannelsesansvarlige lærte nyt om læring

Sundhedsstyrelsen har i 2011 haft nedsat fem arbejdsgrupper, der har arbejdet med en status og perspektivering af speciallægeuddannelsen.

Uddannelsesansvarlige overlæger samt uddannelseskoordinerende yngre læger fra Aalborg Sygehus var den 30.
november 2011 samlet til foredrag med Kjeld Fredens
og møde under overskriften ”Læring og hjerneforskning”. Kjeld Fredens delte ud af sin viden fra de seneste
35 år, hvor han har arbejdet med, hvilke handlinger og
tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og samarbejde.

Temaerne i de fem arbejdsgrupper har været:
1. Specialestrukturen.
2. Opbygning af speciallægeuddannelsen.
3. Den teoretiske uddannelse,
forskningstræning og brug af
færdighedslaboratorier.
4. Gennemførsel i den kliniske
enhed.
5. Evaluering og kompetencemåling i den kliniske enhed.
Dette arbejde munder ved årets udgang ud i en rapport.
Planen for fremlæggelse af rapporten er som følger:
•

Det første udkast af rapporten blev forelagt til
møde i Det Nationale Råd den 7. december 2011.

•

De Regionale Råd holder ekstraordinært møde om
rapportudkastet den 20. december 2011.

•

Det endelige udkast til rapporten bliver behandlet i
Det Nationale Råd den 25. januar 2012.

•

Rapporten forventes publiceret i slutningen af februar 2012.

På en heldagskonference ved Sundhedsstyrelsen den 7.
marts 2012 i København, vil den samlede rapport blive
præsenteret for relevante aktører herunder arbejdsgruppernes medlemmer med henblik på at sikre opfølgning
på rapportens anbefalinger i den kliniske verden. Konferencen er åben for andre interesserede.
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Kjeld Fredens kom bl.a. ind på, at der findes tre mennesketyper, når det handler om at lære: 1) Kendsgerningsmennesket, der er meget analytisk og er struktureret,
2) handlingsmennesket, som lærer ved at kaste sig ud i
opgaven og måske fejler, men lærer deraf og 3) helhedsmennesket, som tænker og oplever i helheder og har det
store overblik.
Denne viden kan man bruge til at holde øje med dem,
der har en anden præference, end én selv. For det er
dem, man skal arbejde sammen med. Hvis man kun arbejder sammen med nogen, der ligner en selv, får man
status quo i udviklingen.
Du kan læse mere om foredraget på Lægers Uddannelsesforum og se Kjeld Fredens’ slides på:
www.luf.aalborgsygehus.rn.dk
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Nyt om færdighedstræning

Endoskopisimulatoren er tilbage

Forårets åbne kurser

Endoskopisimulatoren har til huse i Færdighedslaboratoriet i Forskningens Hus. Den har været til reperation,
men er nu tilbage og klar til brug. Der er mulighed for
at bruge simulatoren til kikkertundersøgelser af mavetarm kanal og lunger: Sigmoideoskopi, Koloskopi, Gastroskopi og Bronkoskopi.

Færdighedslaboratoriet udbyder åbne kurser forår og
efterår. Dette forår kan du deltage i:

Da det er avanceret og
dyrt elektronik, er det
kun muligt at anvende
simulatoren, hvis man
forinden er blevet instrueret af en erfaren bruger
på området.
Hvis man gerne vil bruge
simulatoren, er det muligt at bestille tid ved at
henvende sig telefonisk
eller via mail.

•

ALS - avanceret genoplivningsforsøg d. 8/2-2012 kl.
13-16.00.

•

Basale invasive medicinske procedurer d. 1/5-2012
kl. 14-16.00.

•

Den akutte medicinske patient - simulationsscenarier d. 24/5-2012 kl. 8-15.00.

•

Færdigheds- og simulationstræning som læringsredskab d. 29/5-2012 kl. 13-16.00.

•

Gynækologisk undersøgelse d. 16/5-2012 kl. 1416.00.

•

Kend fantomerne i Færdighedslaboratoriet d. 27/22012 kl. 14-16.00.

•

Neurologisk undersøgelse d. 28/3-2012 kl. 1416.00.

Du kan læse mere om kurserne og tilmelding på Færdighedslaboratoriets hjemmeside:
www.forskningenshus.dk/faerdighedslab

Henvendelser rettes til færdighedslaboratoriets koordinator Kirsten Arriens på kirsten.arriens@rn.dk eller på telefon
99 32 68 37.

Juleferie i Færdighedslaboratoriet
Færdighedslaboratoriet er lukket mellem jul og nytår
med mindre, at man træffer særlig aftale om at komme
ind senest den 21.12.2011.

Kommende arrangementer
Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg

Glædelig jul og Godt Nytår!

DPU’s 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
yderligere forbedringer.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidig siger vi tak for det gode samarbejde i 2011,
og vi glæder os til i 2012 at fortsætte samarbejdet om
lægers uddannelse på Aalborg Sygehus.

Det næste møde afholdes tirsdag d. 31. januar 2012, og
forslag til emner, der bør tages op, kan mailes til DPUformand Susanne Nøhr på susanne.noehr@rn.dk.

Temamøde i Sundhedsstyrelsen
Onsdag d. 7. marts 2012 afholder Sundhedsstyrelsen en
heldagskonference om resultaterne af arbejdet med status og perspektivering af speciallægeuddannelsen.
Konferencen er åben for alle interesserede og kommer
til at foregå i København. De nærmere deltaljer herom
foreligger endnu ikke i skrivende stund.
Redaktion: Susanne Nøhr, Uddannelseskoordinerende overlæge, susanne.noehr@rn.dk
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