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Seneste nyheder om lægers uddannelse
MUK 2020 - kom til fælles dansk medicinkonference
Konferencen bliver holdt i juni 2020, og det overordnede tema er: ”Hvordan skaber vi lægers uddannelse i
fremtiden - sammen?”
Formålet med MUK 2020 er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.
Ledelser, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger – og andre med interesse
i den præ- og postgraduate lægeuddannelse - opfordres
til at reservere den 7.-9. juni 2020. Tilmelding åbner 1.
november 2019.

MyMedCards kan bl.a. anvendes til:
• Instrukser og vejledninger (fx via link til PRI)
• Actioncards
• Telefonnumre
• Afdelingens specifikke information
• Vagtskemaer
• Introduktion af nye medarbejdere
MyMedCards bruges allerede i Infektionsmedicinsk Afdeling og Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling.
Du kan læse mere om appen på https://mymedcards.
dk/

Konferencen er igen blevet til i et samarbejde mellem
Videreuddannelsesregion Nord, Region Midtjylland og
Region Nordjylland, Aarhus og Aalborg Universiteter,
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) og
Lægeforeningen.

Twopagers for de generelle kurser
Videreuddannelsesregion Nord har udarbejdet en række twopagers med informationer om de generelle kurser
rettet mod uddannelseslægen og hovedvejlederen.
Twopagerne indeholder:
• En beskrivelse af formålet med kurset
• En beskrivelse af kursets forløb
• En opfordring til deltagerens forberedelse inden
kurset
Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset og er en opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen. Derudover indeholder de vejledning for hovedvejlederen til, hvordan
de understøtter, at uddannelseslægen og afdelingen får
mest muligt ud af kurset.

For at komme i gang skal der udpeges en eller flere
ansvarlige i afdelingen, som skal have redaktør-rettigheder til MyMedCards. Den eller de ansvarlige i afdelingen booker enten it-koordinator Henrik Bach (mail:
h.chad@rn.dk) eller it-koordinator Helle Frederiksen
(mail: hefr@rn.dk) til et møde, hvor de bliver introduceret til MyMedCards.
Bemærk, at man skal bruge egen telefon. Aalborg Universitetshospital har ikke mulighed for at uddele telefoner.

6-årsfrist afskaffet per 1. maj 2019

Find dem på aalborguh.rn.dk/luf under generelle kurser.

Seksårsfristen, der gælder for lægers videreuddannelse,
er officielt afskaffet per 1. maj 2019.

MyMedCards til faglig og praktisk information

Det betyder, at der fremover ikke er loft på, hvor lang tid
en læge har til at påbegynde sin speciallægeuddannelse.

MyMedCards er et digitalt redskab, der kan samle faglig og praktisk information - og er tiltænkt lægegruppen
som erstatning for papirudgaven i kittellommen.
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3-timersrapporten 2018 er udkommet
Rapporten er en kort synopsis, som samler indtrykkene
fra Aalborg Universitetshospitals 3-timersmøder 2018.
Her var emnet frit – ordet de yngre lægers – og fokus var
på uddannelsen i den enkelte afdeling.

Hvis dette har vakt din interesse...
Så har du har mulighed for at se meget mere fra de enkelte specialer på hjemmesiden Lægers Uddannelsesforum.
Der har vi samlet en kort ”pixiudgave” af specialernes
3-timersmøder, som viser de udvalgte områder som
de valgte at fremhæve, da de uddannelsesansvarlige
mødtes for at vidensdele på tværs af hospitalet i foråret.
Derudover har vi samlet de oprindelige dokumenter for
alle specialer i ét dokument - både de yngre lægers status og handlingsplan samt afdelingsledelsens kommenterede handlingsplan.

Rapporten er tænkt som en appetitvækker til, at man
kan inspireres og guides til at søge idéerne i de enkelte
afdelingers input.
I selve rapporten finder du en opfølgning på 3-timersmødet fra 2017 om “Det gode lægearbejdsliv og det
kvalificerende fællesskab”, aktuelle ideer fra 2018 til at
udnytte læringspotentialet i den kliniske hverdag - samt
en perspektivering frem mod det kommende 3-timersmøde i 2019. Du kan også se konkrete inspirerende eksempler samt en oversigt med henvisning til, hvor man
kan finde mere om udvalgte initiativer.

Med 183 konkrete initiativer, en succesratio på 70%
og vedholdenhed ift. at samle forliste initiativer op ved
næste års møde, så bidrager 3-timersmødeprocessen i
den grad til at udvikle og optimere uddannelsen på Aalborg Universitetshospital.
Vi håber, at rapporten vil give anledning til fortsat dialog - og vil meget gerne have jeres eventuelle kommentarer. Skriv til susanne.noehr@rn.dk.

Læs rapporten
Du kan finde rapporten og link til det uddybende
materiale på hjemmesiden aalborguh.rn.dk/luf under
3-timersrapporten 2018 - eller rekvirere den i papirudgave hos susanne.noehr@rn.dk.

Kommende arrangementer
Møde for uddannelseskoordinerende yngre læger

Der bliver afholdt netværksmøde for uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) onsdag d. 18. september
2019 kl. 8-10.00 i Forskningens Hus.
Mødet vil bl.a. være startskuddet til 3-timersmøderne
2019. Det er derfor vigtigt, at alle uddannelsesgivende
specialer er repræsenteret ved deres UKYL.
Yderligere information samt tilmelding hos Lotte Hoelgaard på l.hoelgaard@rn.dk.

UKYL introduktionskursus
Der afholdes introduktionskursus for UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læger) torsdag d. 10. oktober 2019 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:

spændende efterårssymposium om klinisk beslutningstagen d. 12. september kl. 15.00-18.00 på Aalborg Universitet. Se mere og tilmeld dig på dsmu.dk.

Temadag for UAO og UKYL d. 22. oktober 2019
Tirsdag den 22. oktober 2019 holdes en halv temadag
for uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger på Aalborg UH.
Overskriften er “Gør hjernen til en
medspiller i uddannelsesledelsen”
- hvor vi får besøg af Anette Prehn,
som er sociolog, underviser, foredragsholder og produktiv faglitterær
forfatter med udgivelser om hjernens
spilleregler.

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

Anette vil komme ind på, hvordan den menneskelige
hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, velvære og samspil med andre – herunder anvise
hensigtsmæssige strategier.

Efterårssymposium i klinisk beslutningstagen

Se mere om programmet og tilmelding på hjemmesiden
https://aalborguh.rn.dk/luf
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