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Seneste nyheder om lægers uddannelse
3-timersmøderne 2017 er sat i gang

Det er igen ved at være tid til de årlige
3-timersmøder, som skal afholdes og
indberettes i oktoberkvartalet. Der
har i september været et informationsmøde for mødelederne, som er
de uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) på
afdelingerne.
Temaet i 2017 er ”Det gode lægearbejdsliv og det kvalificerende fællesskab”, hvor der skal fokus på, hvordan
vi kollektivt hjælper hinanden til et godt lægearbejdsliv.
Perspektivet retter sig mod både sociale og uddannelsesmæssige indsatser, der kommer flere til gode. Hvordan kan vi være med til at kvalificere hinanden i det
daglige arbejde i afdelingen og på tværs af afdelinger/
sektorer - til gavn for patienterne.
Ved 3-timersmøderne får alle læger under uddannelse
mulighed for at give deres bedste idéer videre til specialerne - og til Aalborg Universitetshospital.
Fik du ikke læst 3-timersrapporten 2016, som udkom
lige inden sommerferien, kan du finde den på hjemmesiden Lægers Uddannelsesforum: www.luf.aalborguh.
rn.dk. Her kan du også læse mere om processen for
3-timersmøderne samt finde de ældre rapporter.

•

Læge Mads Skipper præsenterede som doctoral report sin ph.d.: ” The links between organisational,
team and individual medical postgraduate workplace learning – An ethnographic and action-based
research study” .

•

Antropolog Tine Lass Klitgaard præsenterede dele
af sin forskning om KBU-lægers første tid: ”Asking a
question is not just asking a question”.

•

Læge Sarah Bach Munkholm præsenterede sin undersøgelse af KBU-lægers brug af kittelkort, mobiltelefon og apps, inkl. MyMedCards: ” How can mobile technology and healthcare apps support newly
qualified doctors’ education and patient care?”

Alle tre projekter er i samarbejde med klinisk lektor i medicinsk pædagogik Susanne Nøhr, Enhed for Postgraduat Uddannelse, susanne.noehr@rn.dk.

Datoer for vejlederkurser for speciallæger 2018
Speciallæger, som endnu ikke har et opdateret vejlederkursus efter 2003, opfordres til at sørge for at komme
afsted i løbet af 2018.
Dette er fra uddannelses- og hospitalsledelsen en prioritet og en del af handleplanen, og målet er igen i 2018 at
få 40 personer afsted på kursus.

NAU-fellow forløb i uddannelse
Der er etableret et NAU-fellow forløb om uddannelse
i ambulatoriet med formuleringen: ”Hvordan skal speciallægeuddannelsen i ambulatoriefunktionen udvikles?” Det er 1. reservelæge Tine Litske Bennedsen fra
Hæmatologi, som skal lave det.
Formålet med NAU Fellows er at inddrage læger under
hoveduddannelse som forbedringsagenter i den praktiske udvikling af organisationen til overgangen til det nye
universitetshospital. Forbedringerne gælder både nu og
til NAU.

AMEE 2017
Den årlige internationale konference om medicinsk uddannelse, AMEE, blev i år afholdt d. 28.-30. august
2017 i Helsinki. I år havde Aalborg Universitetshospital
tre projekter, der blev præsenteret på konferencen.
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Datoerne for vejlederkurser 2018 er:
•

24.-25. januar samt 27. februar 2018 i Aalborg

•

19.-20. marts samt 18. april 2018 i Aarhus

•

16.-17. maj samt 12. juni 2018 i Aarhus

•

17.-18. september samt 24. oktober 2018 i Aalborg

•

29.-30. oktober samt 28. november 2018 i Aarhus

Læs mere om vejlederkursus for speciallæger og tilmeld
dig på:
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551
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Er du opmærksom på disse arrangementer?
Specialevalgsdag den 27. oktober 2017

Eftermiddagsmøde: Livet tilhører dem, som tør

Region Nordjylland afholder i år Specialevalgsdag på
Aalborg Universitetshospital for at sætte fokus på de enkelte lægefaglige specialer og de karrieremuligheder, der
findes for yngre læger i regionen.

Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 15-17.00
indbydes alle læger
på Aalborg UH til eftermiddagsmøde med
praktiserende læge og
tidligere formand for
Læger Uden Grænser,
Søren Brix.
Under overskriften ”Livet tilhører dem, som tør” vil han
fortælle om at sætte perspektiv på livet og lægerollen
– ud fra billeder og historier gennem tiden hos Læger
Uden Grænser sat ind i en dansk ramme.

Medicinstuderende og yngre læger har her muligheden
for at møde repræsentanter fra de lægefaglige specialer
og få en dialog om specialisering, karriere og lægeliv.
Program for Specialevalgsdagen:
Kl. 14.30 Velkomst ved Koncerndirektør Anne Bukh
Kl. 14.35 Velkommen til Aalborg Universitetshospital ved
Lægefaglig direktør Morten Noreng
Kl. 14.45 Dagens program ved uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital
Kl. 14.50 Mit specialevalg - Oplæg ved tre YL omkring
tilvalg og fravalg ifm. valg af speciallægeuddannelse
Kl. 15.20 Geo – Ikk for sjov
Kl. 16.20 Mød repræsentanter for specialerne på specialestande i Medicinerhusets forhal
Kl. 19.00 Afrunding ved sekretariatschef Berit Handberg
Kl. 19.05 Spisning i Medicinerhusets personalekantine
Kl. 20.15 Slut

Søren Brix har altid været drevet af at gøre en forskel
og hjælpe andre. Han opfordrer unge læger til at huske
sig selv på, hvorfor de er blevet læger. Se hans interview
i Ugeskriftet: http://ugeskriftet.dk/nyhed/livet-tilhoerer-dem-som-toer

Tilmeld dig!
På www.luf.aalborguh.rn.dk under nyheder kan du finde invitationen, og du kan tilmelde dig til sekretær Lotte
Hoelgaard på mail l.hoelgaard@rn.dk senest mandag
d. 23. oktober 2017.

Andre kommende arrangementer
Workshop for KBU- og Introduktionslæger

velkomne og kan indsendes til susanne.noehr@rn.dk.

Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 14-17.00 bliver der
igen afholdt eftermiddagsworkshop for KBU- og Introduktionslæger med overskriften ”Mellem begejstring
og belastning. Styrk en robust arbejdspladskultur”.

På www.luf.aalborguh.rn.dk. kan du læse mere om
DPU og se tidligere referater.

Yderligere information samt tilmelding på:

Onsdag d. 29. november 2017 kl. 9.00-15.30 bliver der
uddannet nye facilitatorer i systemet til 360°-feedback.
Hvis der kommer et skifte på posten som 360-facilitator i afdelingen, er dette en mulighed for at få uddannet
den næste.

https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=50296

Temadag for UAO og UKYL
Onsdag den 22. november 2017 inviteres UAO og UKYL
på Aalborg Universitetshospital til temadag med teolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris med overskriften
“Dette fænomen er stærkt foruroligende - om at leve og
arbejde med uendeligt ansvar”.

360°-facilitatorkursus udbydes i efteråret 2017

Yderligere information samt tilmelding hos sekretær
Lotte Hoelgaard på mail l.hoelgaard@rn.dk.

Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
Det næste møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
(DPU) afholdes tirsdag d. 28. november 2017.
Forslag til uddannelsesemner, der bør tages op, er meget

Send en mail til l.hoelgaard@rn.dk, hvis afdelingen ønsker at få en på det næste kursus. Det vil være en hjælp,
hvis årsagen til behovet for en ny facilitator anføres.
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