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Seneste nyheder om lægers uddannelse
3-timersmøderne 2018 er sat i gang

Det er 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.
Der er i år ikke et overordnet tema for mødet. Der skal
være fokus på, hvad der kan gøre speciallægeuddannelsen ved Aalborg Universitetshospital endnu bedre - og
på de initiativer, som mødedeltagerne i den enkelte afdeling finder betydningsfulde.
Ved 3-timersmøderne får alle læger under uddannelse
mulighed for at give deres bedste idéer videre til egen
afdeling - og til Aalborg Universitetshospital.

af speciallæger har læger, der har gennemført uddannelseselementer i specialet akutmedicin, i en overgangsperiode ret til at opnå speciallægeanerkendelse
eller mulighed for at gennemføre en forkortet speciallægeuddannelse i akutmedicin efter en meritvurdering
af lægens kompetencer i Det Regionale Råd for lægers
videreuddannelse.

Datoer for vejlederkurser for speciallæger 2019
Afdelingerne opfordres til gøre en ekstra indsats for at få
de sidste speciallæger afsted på vejlederkursus i løbet af
2019.
Det er fra uddannelses- og hospitalsledelsen en prioritet,
at alle har et opdateret vejlederkursus ved udgangen af
2020.

Fik du ikke læst 3-timersrapporten 2017, som udkom
lige inden sommerferien, kan du finde den på Lægers
Uddannelsesforum: www.aalborguh.rn.dk/luf. Her kan
du også læse mere om processen for 3-timersmøderne
samt finde de tidligere rapporter.

Ændring i starttidspunkter for KBU
Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse har vedtaget en ændring i starttidspunkter for KBU i Region
Nordjylland. KBU-start bliver fra efteråret 2019 i månederne september/november og marts/maj.

Datoerne for vejlederkurser 2019 er:
•

16.-17. januar samt 26. februar 2019 i Aalborg

•

14.-15. marts samt 8. april 2019 i Aarhus

•

14.-15. maj samt 11. juni 2019 i Aarhus

Ændringen laves, da især afdelinger med mange KBU
oplever udfordringer ved, at de starter med kun en måneds mellemrum. Dermed udskiftes hele staben næsten
på én gang. Det lægger et stort pres på dem, der vejleder
og superviserer.

•

30.- 31. oktober samt 25. november 2019 i Aarhus

•

13.-14. november samt 18. december 2019 i Aalborg

Status på Akutmedicin

Nyt fra Nordsim

De første er begyndt i introduktionsstillinger, og der arbejdes på sammensætning af HU-forløb. Man er efterhånden langt med at få det til at falde på plads med de
involverede specialer.
Der har lige været høring ift. overgangsbestemmelser
for at få merit for de speciallæger, som skal godkendes
som akutmedicinere. Se mere på sst.dk.
I henhold til § 20-21 i bekendtgørelsen om uddannelse
Uddannelsesnyt

Læs mere og tilmeld dig på:
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551

Nordsims udstyr og lokaler er flittigt brugt, og Nordsim
opfordrer til at booke eventuelle undervisningsseancer i
god tid. Om muligt gerne ½-1 år frem i tiden.
Det er blevet sværere at rekruttere undervisere til Nordsim og MIUC. Et stort plus ved at være underviser er, at
man selv lærer rigtig meget. Så hvis du som læge går med
en lyst til at undervise, så kontakt lægelig leder Mikkel
Lønborg Friis på milf@rn.dk.
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Er du opmærksom på disse arrangementer?
Overlægerådet inviterer til temamøde for læger

Specialevalgsdag den 16. november 2018

Onsdag den 24. oktober
2018 kl. 15.30 indbydes
læger på Aalborg UH til
temamøde i Aalborg Kultur og Kongres Center.
Temaet er “Lægesikkerhed
og patientsikkerhed efter
Svendborg-sagen. Hvor står
vi?”

I samarbejde med Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord afholder Region Midtjylland Karrierevalgsdag fredag den 16. november 2018 på Aarhus
Universitetshospital, Skejby.

Programmet ser således ud:

Formålet med dagen er at introducere de medicinstuderende på de sidste semestre og KBU-lægerne til lægefagets
brede karrieremuligheder samt at præsentere de lægelige
specialer.
Programmet for dagen ser således ud:
14.30: Kaffe og kage i foyeren ved auditorium A og B

•

Velkomst ved overlægerådsformand Helle Laugesen

•

Overrækkelse af Tove Nilsson-prisen ved Tove Nilsson.

•

•

Erfaringer som sagkyndige i klagesager - råd til kolleger v. overlæge Erik Søgaard-Andersen og dr. med.
Niels Holmark Andersen

Velkomst ved Lone Winther Jensen, formand for
Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

•

Den personlige fortælling om karrierevalg fortalt af
tre hoveduddannelseslæger

•

Krav til journalføring og dokumentation ved jurist
og chefkonsulent Per Fraulund Sørensen

•

•

Diskussion

Karriereveje ved Merete Stubkjær Christensen, ledende overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

•

Middag kl. 18.45

Tilmelding er senest d. 17. oktober 2018 på mail til
kirsten.lund@rn.dk. Husk at angive, om du også deltager i den efterfølgende middag.

15.00: Oplæg i auditoriet:

16:00: Karrierestande – Mød de forskellige specialer
18.30: Afrunding på dagen
Spørgsmål kan rettes til Johan Grankvist fra Videreuddannelsessekretariatet på mail til johgra@rm.dk.

Øvrige kommende arrangementer
Temadag for UAO og UKYL den 31. oktober 2018

Workshop for uddannelseslæger i november 2018

Onsdag den 31. oktober 2018
holdes en halv temadag for uddannelsesansvarlige overlæger
og uddannelseskoordinerende
yngre læger på Aalborg UH.

I efteråret 2018 bliver der igen afholdt eftermiddagsworkshop for de yngste med overskriften ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress.”

Overskriften er “Overskud og
gejst i vejlednings- og uddannelsesopgaven”, hvor Peter Bredsdorff-Larsen kombinerer det bedste fra sportens verden med sine konkrete
erfaringer fra erhvervslivet.
Se mere om programmet og tilmelding på hjemmesiden
https://aalborguh.rn.dk/luf

DSMU årsmøde og masterclass
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse holder
årsmøde og masterclass d. 8.-9. november 2018 i Aarhus.
Masterclass handler denne gang om “Motivation for uddannelse og læring - Autonomi, følelser og stress”. Se mere
på dsmu.dk

Workshoppen er for KBU og
andre interesserede uddannelseslæger og holdes onsdag d. 14. november 2018
kl. 14-17.00 i Forskningens
Hus.
Yderligere information samt tilmelding på:
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51000

Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
Det næste møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
(DPU) afholdes mandag d. 10. december 2018.
Forslag til uddannelsesemner, der bør tages op, er meget
velkomne og kan indsendes til susanne.noehr@rn.dk.
På http://aalborguh.rn.dk/luf. kan du læse mere om
DPU og se tidligere referater.
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