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Postgraduat Uddannelse
Aalborg Universitetshospital

Seneste nyheder om lægers uddannelse

Her kan du læse om, hvad der rører sig inden for den postgraduate uddannelse på
Aalborg Universitetshospital.

Afholdelse af 3-timersmøderne 2014
I de uddannelsesgivende specialer skal der
afholdes 3-timersmøde mellem 1. oktober
og 31. december 2014.
Ved 3-timersmøderne får alle læger under uddannelse
mulighed for at give deres idéer til en bedre uddannelse
videre til egen afdeling - samt til hospitalet. Møderne
faciliteres af den uddannelseskoordinerende yngre læge
(UKYL) i specialet og af ledelserne mhp. en handleplan.
Temaet for 3-timersmøderne i år er frit. Der skal være
fokus på, hvad der kan gøre speciallægeuddannelsen
ved Aalborg Universitetshospital endnu bedre, og på de
initiativer mødedeltagerne fremhæver som betydningsfulde.
For dem, der eventuelt ikke kender 3-timersmøderne, så
afsættes der hvert år tre timer i arbejdstiden til, at yngre
læger kan diskutere og udvikle uddannelsesmiljøerne.
3-timersrapporten samler op på disse møder og bliver
brugt til videndeling på tværs af hospitalet.

Vejlederkurser for speciallæger
I efteråret 2014 kører to vejlederkurser for speciallæger,
som er fuldt bookede. Kurset retter sig mod speciallæger, som fungerer som kliniske vejledere og hovedvejledere - og kvalificerer den vejledning, der gives, og understøtter akademikerrollen.
Vejlederkurserne i 2015 er for nyligt åbnet for tilmelding. Datoerne er:
• 16-17. marts + 15. april 2015 i Aarhus
• 5.-6. maj + 3. juni 2015 i Aarhus
• 16.-17. september + 6. oktober 2015 i Aalborg
• 10.-11. november + 3. december 2015 i Aarhus
Hvis man ikke har midlerne, er der mulighed for at søge
refusion for 20 deltagere uden tidligere vejlederkursus
efter den nye speciallæge uddannelse. Du kan få mere
at vide herom fra den ledende overlæge i dit speciale.
Læs mere om vejlederkurserne og tilmeld dig på:

360°-evaluering på Aalborg Universitetshospital
Systemet til elektronisk 360°-evaluering har kørt fuldt udrullet på Aalborg Universitetshospital i over et år nu. Ved
360°-evaluering får lægen under uddannelse feedback på
sine kompetencer inden for rollerne: kommunikator, samarbejder, leder og professionel.

Den yngre læge får sin rapport tilbage i forbindelse med en
feedbacksamtale – målet er, at den yngre læge får mindst én
360°-samtale i hvert ansættelsesforløb. Dette ser ud til at
fungere godt i flertallet af de uddannelsesgivende specialer.
I enkelte specialer er man ikke kommet rigtigt i gang. Der
vil derfor i den kommende tid være fokus på, at også disse
specialer får afholdt de forventede 360°-samtaler.

Tove Nilssons Pris 2014
Tove Nilsson Prisen gives for at påskønne og anerkende
de lægelige ildsjæle, som gør en ekstraordinær indsats
inden for forskning og uddannelse.
Onsdag d. 29. oktober 2014 blev dette års pris inden for
uddannelse uddelt til uddannelses- og specialeansvarlig
overlæge Ilse Christiansen fra Hæmatologi. Inden for
forskning blev den givet til afsnitsansvarlig overlæge for
Molekylær Diagnostik, Henrik Krarup.
Prisen blev indstiftet den 10. juni 2010 i forbindelse
med, at Tove Nilsson fråtrådte som cheflæge - og gives
til dygtiggørelse inden for forsknings- og uddannelsesområderne.
Tove Nilsson Prisen uddeles én gang årligt til en eller
flere læger på Aalborg Universitetshospital og er på
25.000 kr. I år er det fjerde gang, at prisen uddeles.

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551
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hvordan bliver viden til værdi?

Fokus på bedre udnyttelse af kompentenceudvikling i organisationen.
Baggrund
Onsdag d. 5. november 2014 blev der afholdt møde for
Uddannelsesansvarlige Overlæger og Uddannelseskoordinerende Yngre Læger med emnet “Kompetenceudvikling: Hvordan bliver viden til værdi?”
Direktør Conny Bauer fra ImpactResearch holdt foredrag om, hvordan uddannelse bliver anvendt i praksis,
og hvordan effekten kan forbedres, samt hvilken værdi
det tilfører organisationen.

Anvendelse af nye kompetencer
Undersøgelser viser, at kun ca. 15 procent får omsat
den nye viden i dagligdagen, så det giver reel effekt og
får værdi i organisationen, når de har været på kursus.
Det er vigtigt at sørge for, at medarbejderens nye kompetencer kommer i spil i organisationen, når de vender
hjem fra et kursus. Dette giver størst effekt i organisationen, men er også motiverende for medarbejderen.

1. Forbinde læringsmål med organisationens mål
(speciallægeuddannelsens mål), dvs. skabe sammenhæng.
2. Gøre uddannelse til et fælles ansvar – og involvere
centrale interessenter på forhånd.
3. Følge op og evaluere for at finde ud af, hvad der
virker, og hvad der ikke virker.

Redskabet - et såkaldt“Impact map” - kan hjælpe med
denne kobling ved at identificere læring, adfærd, resultater og effekt. Du kan finde skemaet i værkstøjskassen
under kompetencevurdering på Lægers Uddannelsesforum:
www.luf.aalborguh.rn.dk

Effektforbedring
De fleste årsager til manglende effektuering ligger enten
før eller efter kurset, og her ligger de største muligheder
for effektforbedringer.
Hovedprincipper til forbedring af effekten af uddannelse blev introduceret:

Kommende arrangementer
Møde i Fælles Videreuddannelsesråd

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Mandag d. 17. november 2014 afholdes møde i Det
Fælles Videreuddannelsesråd i Region Nordjylland.
Disse møder holdes på skift på regionens sygehuse.
Denne gang finder mødet sted på Aalborg Universitetshospital i Forskningens Hus, og det lokale uddannelsesudvalg DPU vil deltage.

Tirsdag d. 2. december 2014 afholdes der møde i Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Aalborg.

Du kan læse mere om det Fælles Videreuddannelsesråd
på følgende link:
http://goo.gl/hl2CXA

Rådets opgaver er at rådgive Region Midtjylland og Region Nordjylland om den lægelige videreuddannelse.
Hertil kommer andre opgaver, bl.a. at træffe beslutning om fordeling af lægelige uddannelsesforløb inden
for videreuddannelsesregionen, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelsen.

Temadag om uddannelse

Du kan læse mere om Det Regionale Råd på:

Videreuddannelsesregion Nord afholder temadag torsdag d. 20. november 2014 med titlen: “Hvad skaber
kvalitet i lægers lærings- og uddannelsesmiljøer? Og
hvad kan vi gøre for at hjælpe den på vej?”

www.videreuddannelsen-nord.dk

Der er venteliste til temadagen, som varer fra 13-21.00
og bliver holdt på Comwell Sport Rebild Bakker i Skørping.

Forud for disse møder har du altid mulighed for at give
input til et eller flere af punkterne på dagsordenen ved
at henvende dig til uddannelseskoordinerende overlæge
Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital, på:
susanne.noehr@rn.dk.
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