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Referat:
Ad 1:

Oplæg fra den uddannelseskoordinerende overlæge
Nye medlemmer i DPU
Der blev budt velkommen til de 2 nye UKYL-medlemmer i DPU:
- Sofie Grud Thorn, Anæstesi
-

Jeanette Drost Thomsen, Mikrobiologi

Lægelig videreuddannelse og Covid-19
Grundet Covid-19 er en lang række planlagte uddannelsesaktiviteter blevet aflyst:
-

-

Alle arrangementer indkaldt af Postgraduat Uddannelse er blevet aflyst i foråret, herunder Forum for UAO, introduktionskursus for UKYL samt DPU-mødet i marts måned.
Introduktion for yngre læger er aflyst i de 3 måneder april, maj og juni. De nyansatte yngre
læger har i stedet modtaget skriftligt materiale. For central introduktion vil der blive lavet en
video.
Kurser for speciallæger og KBU blev aflyst, dog bliver akutkurser gennemført inden sommerferien.

For ikke at forsinke speciallægeanerkendelse og ret til selvstændigt virke, kan der gives midlertidig
dispensation ved uddannelseslægers manglende deltagelse i generelle kurser og forskningstræningskurser grundet aflysninger i forbindelse med Covid-19-epidemien. Man skal dog kunne dokumentere,
at man har opnået de forventede kompetencer. Kurserne skal gennemgås efterfølgende.
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MBS uddyber om Covid-19, at selv om der nu er få Covid-patienter, kan vi stadig ikke gøre som normalt. Der arbejdes på at skabe mere forudsigelighed for de kommende måneder - der vil stadig være
behov for lægekræfter i et beredskab.
Kvalitetssikringsrapporten 2019
Vi har sendt Kvalitetssikringsrapporten 2019 ud i marts måned. Det er den tredje af sin slags. Den
behandler bl.a.:
-

Inspektorbesøg – vi tager det meget alvorligt med kvaliteten og følger op.
Vejlederkurser – ca. 83% af speciallægerne har nu et gældende vejlederkursus.
Evaluer.dk – vi har arbejdet på at fremme konstruktiv dialog og planlægger at følge op.
360-evaluering – vi skal blive bedre til at få handleplanen i spil og sørge for, at den indgår i
den individuelle uddannelsesplan.

Kvalitetssikringsrapporten kan findes på https://aalborguh.rn.dk/for-sundhedsfaglige/uddannelse-kurser-og-kompetenceudvikling/laegers-uddannelsesforum-(luf)/guide-til-kbu-og-speciallaegeuddannelsen
Introduktion for yngre læger
Der er et initiativ i støbeskeen til at se på en revidering af introduktion for yngre læger. Dette har sit
udspring i evalueringer fra deltagerne i hele 2019 samt input fra de Change Labs, der har været afholdt i forbindelse med Tine Klitgaards ph.d.-projekt. Der er ønske om at prøve det af i et pilotprojekt.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)
Vigtige budskaber fra Det Regionale Råds møde d. 25. maj 2020:
-

Der er blevet udarbejdet et holdningspapir omkring evalueringskultur, hvor man ønsker at understøtte en åben, konstruktiv og gensidigt forpligtende evalueringskultur mellem uddannelsesstederne og uddannelseslægerne. Dette er i tråd med vores initiativ nævnt ovenfor.

-

Det bliver lettere at ansætte udenlandske læger i evalueringsansættelser/KBU-lignende forløb.

-

Der vil ske en styrkelse af den kirurgiske uddannelse i Region Nordjylland.

-

Den nye dimensioneringsplan er blevet sat på standby i et år – bl.a. pga. travlhed i SST under
Covid-19. Derfor gælder den nuværende plan stadig i 2021.

Dagsorden og referat fra DRRLV vil kunne findes på https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-

regionale-rad/dagsordener-og-referater/

Ad 2:

Bordet rundt

IC:

Basisuddannelsen har været påvirket under Covid-19, da de ikke kunne komme videre i almen praksis, og der ikke var så mange opgaver på afdelingen. Dermed har det påvirket det uddannelsesmæssige udbytte. Der har dog været fuld forståelse for det.
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JDT:

I Mikrobiologi har man en del undervisning, og det har været aflyst – dels pga. travlhed og dels pga.
at man ikke kunne forsamles. Så der har været nogle kompetencer, der ikke er blevet opfyldt.

SGT:

I Anæstesi har der været mulighed for at forlænge opholdet for uddannelseslæger på Aalborg UH under Covid-19 bl.a. for at øge ressourcerne. Det har været frivilligt og uddannelseslægerne har alle
valgt at rykke videre som planlagt.
Det, der har påvirket mest, har været at stå parat og ventet på rykind, men fra 1. maj er man stort set
tilbage på fuld uddannelse.

MLF:

Nordsim har heller ikke kunne gennemføre alle de vanlige kurser, men har til gengæld kørt rigtig
mange kurser igennem ifm. Covid-19.
Man gennemfører nu akutkurser for KBU og medicinstuderende med de forsigtighedsregler, der gælder.

TLK:

Det kan undre, at man i Kvalitetssikringsrapporten kan se, at evaluer.dk er grøn for alle afdelinger,
når man ved, at der har været en problematisk inspektorrapport.

KDA:

Inspektorbesøget på Lungemedicin i marts blev aflyst, så det bliver nødvendigt at starte processen
forfra, når der kommer en ny dato.

MBS:

Der er tale om at drosle ned på inspektorbesøgenes frekvens, så vi skal være opmærksomme på,
hvordan vi selv holder øje, da evaluer.dk tilsyneladende ikke afspejler det samme, som man finder
ved inspektorbesøgene.
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3-timersrapporten 2019 – konferencernes læringsværdi
DPU kom med følgende kommentarer på baggrund af udkastet til 3-timersrapporten 2019:
Input til rapporten indsendt fra forhindrede mødedeltagere forud for mødet:
-

-

Rapporten er velskrevet og giver et godt overblik over delelementerne i vores konferencer
Dejligt med alle de gode eksempler som gør det nemt at ”kopiere” og overføre til ens egen
afdeling.
3-timersmødet er afholdt før samfundet blev lammet af COVID-19. Siden da er vi alle blevet
meget mere fortrolige med IT og konferencer – noget som jeg tænker påvirker den kontekst
som rapporten vil blive læst i.
Rigtig fin 3-timers rapport.

Input til rapporten ved mødet:
-

Det er en flot rapport, men baseret på erfaringer fra tiden før Covid-19. Vi skal bygge videre på
de erfaringer, vi har fra Covid-19 og potentialet i at møde virtuelt. Der kan være en kvalitet i at
mødes på skærmen – det er ikke kun en nødløsning.
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-

Det kan gøres tydeligere i perspektivering og take-home message, at vi har gjort os de erfaringer i foråret 2020.
Covid-19 har nok gjort, at tingene har ændret sig meget hurtigt, men mange har også savnet de
fysiske konferencer.
Der mangler metakommunikation omkring værktøjskassen, så man ved, at det ikke kommer fra
afdelingernes indberetninger, men er erfaringer andre steder fra, fx Covid-19.
De grønne bokse er fine med meget konkrete idéer.
Erfaringerne viser både fordele og ulemper ved henholdsvis det fysiske og det virtuelle møde,
og det ene erstatter ikke fuldstændigt det andet. Virtuelle og fysiske møder kan noget forskelligt
– begge dele har nogle fordele og mangler.

Redaktionen reviderer rapporten i henhold til ovenstående og tydeliggør, hvad der stammer fra indberetningerne – og hvad der er erfaringer fra Covid-19, som er medtaget som inspiration til det fremadrettede arbejde med konferencernes læringsværdi. Rapporten forventes at udkomme online og i trykt
form inden sommerferien.
Input til 3-timersprocessen:
- Det giver ikke mening at definere mange initiativer, hvis de ikke gennemføres, så var det måske
bedre med færre.
- UKYL’erne kan blive bedre til at redegøre for, hvorfor initiativer ikke bliver til noget. Måske skulle
man opfordre til, at de tager kontakt, hvis der er brug for støtte ved udvalgte initiativer.
Andre kommentarer:
- Det kunne være rart at få samlet op på de erfaringer, der er fra Covid-perioden. Vi er tvunget til
at tænke de kreative løsninger nu, inden vi får travlt med udflytning til NAU.
- Padlet er et godt værktøj som en slags opslagstavle, som kan erstatte det, man i dag hænger i
det fysiske lokale. Hvis der skal være flere brugere af det samme konferencelokale i fremtiden,
kunne Padlet være en løsning. Hvis vi kunne tænke os at bruge den på hospitalet som en mulighed, så skal man købe det ind. Det kræver en pris på det for at kunne tage stilling. Måske er der
en lignende funktion i Office 365 med opslagstavle – MLF undersøger sagen.
Ad 4

Kommende aktiviteter
Der blev fremsat et forslag til, at konferencer på NAU med et it-perspektiv kunne være et tema til temamøde for UAO & UKYL i efteråret. Man kunne tage udgangspunkt i de temaer, der er fremhævet i
3-timersrapporten 2019 – og i det program der var planlagt til dette forår, men blev aflyst
Workshoppen ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress” for de yngste uddannelseslæger er
flyttet til fra juni måned til den 19. august 2020.
AMEE-konferencen den 7.-9. september 2020 holdes online. Early-bird pris ved tilmelding inden 21.
juni er for medlemmer er 129£ og ikke-medlemmer 149£
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Eventuelt
Intet til punktet.
Næste møde: Tirsdag den 29. september 2020 kl. 14 -16.00.
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