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Pecha Kucha - om lægers videreuddannelse

Den nye målbeskrivelse for KBU træder i kraft efteråret
2017, og mange af hospitalets uddannelsesansvarlige
arbejder derfor aktuelt på nye uddannelsesprogrammer, der beskriver, hvordan den konkret kan implementeres i det enkelte KBU-forløb.

Mandag d. 27. marts mødtes 55 uddannelsesansvarlige
overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger til
videndeling på tværs af hospitalet om 3-timersmøderne
2016.

Ved den netop overståede KBU-valgrunde blev alle 70
KBU-forløb i Region Nordjylland (RN) besat, heraf 40
forløb i regi af Aalborg Universitetshospital. Knap 80%
(27) af lægerne uddannet fra Aalborg Universitet har
søgt og fået KBU-stilling i RN. De resterende 43 KBUlæger er næsten jævnt fordelt fra de 3 andre universiteter.

Lægedækningsudvalgets betænkning
Lægedækningsudvalget har skulle finde løsninger på, at
der både mangler speciallæger til almen praksis og sygehusene.
Udvalget er kommet med 18 anbefalinger. De handler
bl.a. om 50 studiepladser mere til Aalborg Universitet,
og at 5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist. Der er planlagt en
proces i foråret 2017 om udmøntning af anbefalingerne
i regi af Region Nordjylland og Videreuddannelsesregion
Nord.

Dette foregik ved Pecha Kucha (’pe-tja ’ku-tja) præsentationer, som er designet til at vise kreative projekter og ideer på en nem og uformel måde. Navnet stammer fra den
japanske term for lyden af konversation eller småsnak.
Det originale Pecha Kucha format går ud på, at der er 20
slides, hvor hvert slide skifter automatisk efter 20 sekunder. Dette var blevet tilpasset, så hver præsentation kun
havde 5 slides på 20 sekunder hver – plus 3 minutter til
efterfølgende til spørgsmål.

Dimensioneringsplan 2018-20

Dette betød, at alle deltagere kunne høre alle afdelingers
præsentation. I alt 26 uddannelsesgivende afdelinger leverede en præsentation. Ved den efterfølgende debat var
det indtrykket, at der var mange, der tog nye ideer med
hjem til egen afdeling.

Der er kommet en ny dimensioneringsplan, som kun
rækker 3 år ud i fremtiden. Der er ikke de store ændringer på nær en øgning af stillinger i almen medicin, og
ingen af de tidligere forslåede reduktioner effektueres.
Se mere på: www.sst.dk

Der blev uddelt en pris for bedste idé til GynækologiskObstetrisk Afdeling for en ny fremgangsmåde til fordeling af operationer - og en pris for bedste præsentation,
som blev delt mellem Øre-Næse-Halskirurgi og Genetisk
Afdeling.

Klar til NAU

Overblik over ledige uddannelsesstillinger

I arbejdet med Klar til NAU er der en arbejdsgruppe for
forskning og uddannelse. Her arbejder man med driftskoncept for forskning og uddannelse. NAU var også emnet på temadagen i Overlægerådet, hvor Forskningschefen holdt oplæg om bl.a. lægelig videreuddannelse i NAU.

Videreuddannelsesregion Nord har lavet en status for
besættelsesgraden for stillinger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Oversigten viser, hvordan det fordeler sig inden for de enkelte specialer. Disse tal kan fx
bruges ifm. karrierevejledning.

Skriv gerne til susanne.noehr@rn.dk, hvis du har speciel interesse for uddannelse på NAU og gerne vil have indflydelse.
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Find dem på: www.luf.aalborguh.dk

Du kan finde lægedækningsrapporten på sum.dk under
publikationer.
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Handleplan 2017 - det lærende hospital

Læs om hospitalets overordnede mål og indsatser for uddannelse.
Handleplanen 2017
Hospitalets Handleplan 2017 er en udmøntning af de
regionalt fastsatte mål og samtidig en skærpelse på flere
indsatsområder ud fra det særlige ansvar, der ligger i at
være regionens universitetshospital.
Handleplanen og indsatserne i den fungerer som et
retningsgivende styrings- og kommunikationsredskab
for hospitalets ledere og medarbejderrepræsentanter –
som har en opgave i at omsætte indsatserne til værdi
i praksis. Handeplanen er samtidig tænkt til at understøtte dialogen med omverdenen om hospitalets prioriterede indsatser.

Et godt afsæt
Handleplanen kan også være en hjælp til dig og din afdeling i forhold til at få fokus på uddannelsesområder,
som ligger i tråd med hospitalets mål, og som man derfor kan forvente opbakning til.

Det lærende hospital
I kapitlet om Det Lærende Hospital i handleplanen er
hospitalets overordnede mål og indsatser for uddannelse beskrevet. Dette gælder både for lægelig videreuddannelse og andre fagområder.

Kapitlet findes på siderne 26-31 med følgende overskrifter:
•

Det gode uddannelsesmiljø

•

Rekruttering

•

Strategisk kompetenceudvikling

•

Tværfaglig uddannelse og samarbejde

•

Lederudvikling

Der ligger mange spændende mål under disse overskrifter - bl.a. fortsat fokus på vejlederkursus for speciallæger, nyuddannede lægers læring og trivsel, involvering i Patientens Team med træning i teamledelse og i
rollen som patientansvarlig læge.
Læs Handleplan 2017 på:
http://publikationer.rn.dk/rn/382/

Kommende arrangementer
UKYL introduktionskursus

MUK 2017

Der afholdes introduktionskursus for uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) tirsdag d. 16. maj 2017
kl. 12.30-15.30 i Forskningens Hus.

MUK 2017 - den første danske fælles medicinske uddannelseskonference - bliver afholdt 7.-9. maj 2017 på
Hotel Opus i Horsens. Der er venteliste.

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

Læs mere på rm.plan2learn.dk

Der vil på kurset blive afholdt en workshop om uddannelsesledelse, og hvordan man får succes med sine initiativer.

AMEE-konferencen (Association for Medical Education
in Europe) afholdes i år i Helsinki i Finland. Prækonferencen er i dagene d. 25.-27. august, og hovedkonferencen d. 27-30. august 2017.

Information og tilmelding på l.hoelgaard@rn.dk.

Workshops for uddannelseslæger i maj og juni 2017
I foråret 2017 bliver der igen afholdt eftermiddagsworkshops med overskriften ”Mellem begejstring og
belastning. Styrk en robust arbejdspladskultur”. Der vil
blive afholdt 2 workshops – en for KBU og introlæger d.
19. juni 2017 og en for hoveduddannelseslæger d. 15.
maj 2017. Begge fra kl. 14-17.00 i Forskningens Hus.
Yderligere information samt tilmelding hos sekretær
Lotte Hoelgaard på mail l.hoelgaard@rn.dk eller telefon 9766 6264.

AMEE 2016 - kongres om medicinsk uddannelse

Online tilmelding er åben, og tidlig registrering (dvs. det
billigste konferencegebyr) skal ske inden den 19. maj
2017. Det er muligt at følge dele af konferencen online
hjemmefra.
Du kan læse mere om konferencen på AMEE’s hjemmeside: https://amee.org/conferences/amee-2017
Dato for Specialevalgsdag 2017
Der holdes specialevalgsdag fredag d. 27. oktober 2017,
og arrangementet bliver denne gang holdt på Aalborg
Universitetshospital.
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