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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.

Tema om læring i Ugeskriftet

Specialevalgsdag d. 30. oktober 2015

Hvad er god læring? Hvordan sikrer man sig, at lægerne
får de rigtige kompetencer og den nødvendige vejledning? Det er et emne, som fylder meget i klinikken.
Dette behandles i det temanummer af Ugeskrift for læger,
der udkom i begyndelsen af september. Blandt andet
fremhæves Reumatologisk Afdeling og 3-timersmøderne som foregangsbilleder. Desuden testes ”karriereværket”, hvor også to yngre læger fra hospitalet udtaler sig.
Endelig er der mange andre gode artikler og interviews,
hvor man kan få ideer til, hvordan man som uddannelsestager og -giver kan være med til at optimere den
postgraduate uddannelse.
Se mere på nyhedssiden på www.luf.aalborguh.rn.dk.

Datoer for vejlederkurser for speciallæger 2016
Speciallæger, som endnu ikke har et opdateret vejlederkursus efter 2004, opfordres til at sørge for at komme afsted i løbet af 2016. Datoerne for vejlederkurser 2016 er:
• 2.-3. februar samt 4. marts 2016 i Aalborg
• 10.-11. maj samt 16. juni 2016 i Aarhus
• 14.-15. september samt 11. oktober 2016 i Aalborg
• 9.-10. november samt 6. december 2016 i Aarhus

Region Nordjylland afholder i samarbejde med Den Lægelige Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord
specialevalgsdag d. 30. oktober 2015.
Arrangementets formål er inspiration og netværk for de
medicinstuderende og yngre læger ved at mødes med repræsentanter for de lægefaglige specialer. Dermed skabes en indledende ramme for dialoger om specialisering,
karriere og lægeliv.
Program for dagen er:
• 14.00 Ankomst og kaffe
•

14.30 Velkomst ved sundhedsfaglig direktør Jens
Winther Jensen

•

14.35 Velkommen til Aalborg Universitetshospital
ved lægefaglig direktør Morten Noreng

•

14.45 Dagens program ved uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital

Information om lægers uddannelse på Aalborg UH

•

Der er blevet arbejdet med at gøre det lettere at ﬁnde og
dele information om lægers videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital via de to følgende tiltag:

14.50 Karriereværket – et redskab til dialog for yngre
læger ved chefantropolog Rikke Ulk, Antropologerne

•

15.30 Peter Lund Madsen – om hjernen, talenter og
karrierevalg

•

16.30 Mød repræsentanter for specialerne på specialestandene

•

2. Det eksisterende informationsblad om Postgraduat
Uddannelse er blevet opdateret, så det anbefales at
læse det, selv om du har set det før.

19.00 Afrunding ved sekretariatschef Berit Bjerre
Handberg, Lægelig videreuddannelse

•

19.05 Spisning i Medicinerhusets personalekantine

•

20.15 Slut

Begge ligger på www.luf.aalborguh.rn.dk eller kan rekvireres på l.hoelgaard@rn.dk.

Arrangementet ﬁnder sted i Medicinerhuset, Aalborg
Universitetshospital.

Læs mere om vejlederkursus og tilmeld dig fra d. 12/10
på: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551

1. Der er blevet udarbejdet et informationsblad om Lægers Uddannelsesforum (LUF), hvor der informeres
om hjemmesiden og dens indhold.
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3-timersmødet 2015 om kompetencevurdering
Her kan du læse, hvorfor vi holder 3-timersmøder, og hvad årets tema handler om.

3-timersmøderne 2015

Formål

Hospitalsledelsen har det som et højt
prioriteret område at have kontinuerligt fokus på at kvalitetsudvikle speciallægeuddannelsen ved Aalborg Universitetshospital.

Formålet med 3-timersmøderne er at give uddannelseslægerne mulighed for i fællesskab at sætte ord på og
konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner og
gruppe kan gøre for at løfte kvaliteten af egen uddannelse.

Det er derfor besluttet, at der igen i år skal afvikles
3-timersmøder for alle uddannelsessøgende i de enkelte
specialer.

Møderne skal desuden medvirke til at nuancere billedet
af den aktuelle kvalitet i uddannelsen ved Aalborg Universitetshospital.

Tema

Proces

Der er i år fastsat et tema for 3-timersmøderne, som
omhandler kompetencevurdering og feedback:

Uddannelseskoordinerende yngre læger sørger for, at
3-timersmødet afholdes og yngre lægers handlingsplaner foreligger inden udgangen af december 2015.

“Kompetencevurdering ligger til grund for speciallægeautorisation og sikrer fokus på læring af specialets kernekompetencer inden for rammerne af de 7
lægeroller.
Hvordan oplever du som yngre læge, at kompetencevurdering og feedback understøtter din uddannelse –
og din evne til at løse arbejdsopgaverne som læge?
Hvilke gode erfaringer kan du videregive fra dit speciale? Hvilke områder kræver mere fokus og hvordan?”
Endvidere skal initiativerne fra 2014 evalueres med
hensyn til succesrate og barrierer for gennemførsel.

3-timersmødet følges op af en 1 time, hvor problemstillinger og handleplan diskuteres i et større forum med
de seniore læger – fx ved det efterfølgende tirsdagsmorgenmøde i specialet.
Efterfølgende udarbejdes en kommenteret handlingsplan af den uddannelsesansvarlige overlæge, den uddannelseskoordinerende yngre læge og den ledende
overlæge.
Du kan læse mere om processen på www.luf.aalborguh.
rn.dk.

Kommende arrangementer
Kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen

Workshop om vejledning af læger under uddannelse

Tirsdag d. 3. november 2015 afholdes der netværksmøde
for uddannelsesansvarlige overlæger, hvor uddannelseskoordinerende yngre læger også er velkomne.

DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse) afholder mandag d. 14. december 2015 kl. 12.30-17.00
workshop i København om vejledning.

Emnet for mødet er ”Kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen”, hvor Charlotte Ringsted vil komme
og facilitere mødet.

Der vil blive fokuseret på læringen i den
kliniske dagligdag, samt hvordan yngre
læger og deres vejledere kan opnå den bedste udnyttelse af den kliniske vejledning.

Charlotte Ringsted er internationalt anerkendt for sin
forskning i medicinsk pædagogik, og hun beskæftiger
sig bl.a. med effekten af forskellige oplæringsformer,
og hvordan man kan teste, at forventet kompetence er
opnået.

Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg

Introduktionskursus for UKYL

Det næste møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
afholdes mandag d. 7. december 2015.

Der afholdes introduktionskursus for uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) fredag d. 13. november
2015 kl. 12.00-15.00 i Forskningens Hus.

Forslag til uddannelsesemner, der bør tages op, er
meget velkomne og kan indsendes til susanne.noehr@
rn.dk.

Dette introduktionskursus til rollen som UKYL retter sig
primært mod nye UKYL, men de mere erfarne er også
velkomne.

DPU’s overordnede formål er at medvirke til at udvikle
kvaliteten af den lægelige videreuddannelse lokalt ved at
skabe et forum, hvor speciallægeuddannelsens aktører
kan mødes og udveksle viden og erfaring - samt give forslag til yderligere forbedringer.

Der vil på kurset blive afholdt en workshop om at være
mødeleder for 3-timersmøderne.

Du kan se program og tilmelde dig på
DSMU’s hjemmeside: www.dsmu.dk.
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