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Seneste nyheder om lægers uddannelse
Sundhedsstyrelsens højdespringerpris
Prisen til årets højdespringer er gået til Afdeling for
Anæstesi og Intensiv ved Aalborg Universitetshospital.
Højdespringerprisen gives for en ihærdig indsats, der
har øget uddannelseskvaliteten samlet set mellem to inspektorbesøg.

Prisen kan ikke søges, men opnås efter indstilling fra
Aalborg Universitetshospitals overlæger og uddeles én
gang om året på Overlægerådets temamøde i oktober.
Enhver overlæge ved Aalborg Universitetshospital har
mulighed for at indstille kandidater til sekretær for
Overlægerådet, Kirsten Lund: kirsten.lund@rn.dk.

Fra 2015 til 2018 forbedrede afdelingen sin gennemsnitlige score fra 2,7 til 3,7 (af 4 mulige) på 16 målte
temaer. Vigtige initiativer har været skemalagt undervisning og fokus på feedback.

Tove Nilssons pris er opdelt i henholdsvis en forskningspris og en postgraduat uddannelsespris. Denne gang
uddeles 2 x 2 priser á kr. 25.000.

Ændring i regionens kurser for uddannelseslæger

Der holdes specialevalgsdag torsdag d. 24. oktober
2019, og arrangementet bliver denne gang holdt på
Aalborg Universitetshospital. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Program vil bliver annonceret på http://
aalborguh.rn.dk/luf, når datoen nærmer sig.

Regionen tilbyder en række frivillige, gratis kurser, der
har til formål at udvikle lægers handlekompetencer i deres kliniske praksis.
Regionens kursusudbud er udviklet og inspireret af de 7
lægeroller. De enkelte kurser kan derfor give kompetencer inden for en eller flere af lægerollerne.

Dato for specialevalgsdag 2019

Som en nyhed er der i 2019 lavet en ændring i kurserne, hvor de fleste kurser inden for medicinsk ekspert er
samlet under seks AKUTdage med fokus på den tidskritiske patient. Disse kan tages som en samlet pakke, der
bygger oven på akutkurserne, eller vælges enkeltvis.
Udover kurserne,
der lægges ind under de seks akutdage, så er der en
række kurser der
fortsætter uændret.
Som hidtil er kurserne gratis, men
det er begrænset,
hvor mange afdelingen kan give fri til.
Alle kurser kan findes på kursusportalen Plan2learn under ”uddannelsessøgende læger”:
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=54719

Indstillinger til Tove Nilssons pris
Der indkaldes til indstillinger til Tove Nilsson Prisen, og
sidste frist for indstilling er d. 28. juni 2019.
Uddannelsesnyt

Folkeuniversitetet i Aalborg efterlyser undervisere
Folkeuniversitetet efterlyser forskning og ny viden om
spændende og aktuelle emner.
Din viden og forskning er ofte oplagt at præsentere for
et bredere publikum. Undervisningen kan være i form af
kortere eller længerevarende kurser, temadage, foredrag
m.v.
Mange gange vil det være til gavn for både dig og det
omgivende samfund at få præsenteret den store mængde af viden og ny forskning, som du som forsker på Aalborg Universitetshospital sidder inde med.
Der ydes honorar for undervisningen og eventuelle udgifter dækkes. Se mere på: https://fuaalborg.dk/aalborg/
Som ansat på Aalborg Universitetshospital kan du deltage i Folkeuniversitetets mange tilbud i Aalborg og få
15% rabat på det meste. Se hvordan på PersonaleNet.
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Kvalitetsindikatorer i lægelig videreuddannelse
Rapporten om kvalitetssikring i den lægelig videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital 2018 er nu
udgivet.
Kvalitetsindikatorerne omfatter evaluer.dk, inspektorrapporter og succesratio for 3-timersmødernes initiativer.
Uddannelsesorganiseringen samt medicinsk pædagogiske kompetencer hos speciallæger er vigtige forudsætninger for succes. Derfor inkluderer rapporten
overordnet uddannelsesorganisering, status på speciallæger med opdateret vejlederkursus - samt oversigt over
360-facilitatorer og antal rapporter, de har forbrugt.

Hospitalets kerneopgaver
Handleplan 2019 definerer tre kerneopgaver for Aalborg Universitetshospital:
•

Alle patienter får et sammenhængende, sikkert og
effektivt forløb med høj faglig kvalitet.

•

Forskning, udvikling og innovation, så vi også fremadrettet kan levere det bedste til patienterne.

•

Uddannelse af morgendagens medarbejdere.

Lægelig videreuddannelse foregår som en integreret del
af det kliniske arbejde og er derfor afhængig af, at der
til stadighed arbejdes på at skabe så gode rammer som
muligt. Dette er af stor betydning både for uddannelsen
og patientbehandlingen.

Handleplanen og lægelig videreuddannelse
Det samlede indtryk fra kvalitetssikringsrapporten giver
anledning til at arbejde videre med følgende 3 områder.
For det første bør vi i 2019 arbejde videre med at opnå
et større læringsudbytte ved konferencer. Konferencerne har et stort læringspotentiale, idet de udgør et
kryds-punkt mellem uddannelseslæger og speciallæger.
For det andet er det fortsat en målsætning, at alle speciallæger skal have et vejlederkursus, der sikrer opdateret viden om den lægelige videreuddannelse og medicinsk pædagogisk kompetence. Afdelingerne opfordres
til at have fokus på at få de sidste med.
For det tredje skal afdelingerne understøttes i systematisk at få afholdt 360-samtalerne.
Desuden skal der frem mod NAU afprøves nye måder
at optimere læring og uddannelse i nye fysiske rammer,
bla. via NAU Fellow projekter.

Fastholdelse af gode resultater
Foruden fokus på udvikling skal vi huske at fastholde de
gode resultater, som allerede er skabt i afdelingerne, fx
de flotte evalueringer i evaluer.dk og de overordnet gode
inspektorvurderinger.

Læs rapporten
Du kan rekvirere rapporten på susanne.noehr@rn.dk.

Kommende arrangementer
Vigtigste uddannelsesinitiativer 2019

Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg

Det næste møde for uddannelsesansvarlige overlæger
og uddannelseskoordinerende yngre læger bliver holdt
torsdag den 28. marts 2019 kl. 12-16.00.

Det næste møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
(DPU) afholdes mandag d. 3. juni 2019.

Her vil alle uddannelsesgivende specialer vil få lejlighed
til at præsentere og diskutere deres initiativer fra 3-timersmøderne ved et pecha kucha oplæg.

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.

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

Workshop for uddannelseslæger i juni 2019

UKYL introduktionskursus

Den 19. juni 2019 holdes igen eftermiddagsworkshop
med overskriften ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress”.

Der afholdes introduktionskursus for UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læger) tirsdag
d. 30. april kl.12.30-15.30 i Forskningens Hus.
Dette introduktionskursus til rollen som UKYL retter sig primært mod nye UKYL, men de
mere erfarne er også velkomne. Information og tilmelding på:

Worskhoppen har fokus på, hvordan yngre læger sammen kan styrke deres trivsel og udvikle strategier over
for stressende situationer.
Arrangementet er for KBU og andre interesserede uddannelseslæger og holdes i Forskningens Hus.
Yderligere information samt tilmelding på:
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51000

https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51003.
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