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Velkomst og information v. Susanne Nøhr
Uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr bød velkommen til mødet og gav en opdatering
på, hvad der sker i forhold til speciallægeuddannelsen. Slides er medsendt i mailen med referatet.
Kvalitetssikringsrapport
Der er netop udsendt en kvalitetssikringsrapport for den lægelige videreuddannelse på Aalborg
Universitetshospital. Rapporten skal sætte fokus på god uddannelse som succeskriterie og
synliggøre, at hospitalet måles på en række uddannelsesparametre – ”KPI for uddannelse” kunne
man fristes til at kalde det.
Kvalitetsindikatorerne omfatter evaluer.dk, inspektorrapporter og succesratio for 3-timersmøderne.
Derudover har vi denne gang valgt at medtage en beskrivelse af den overordnede
uddannelsesorganisering på hospitalet, en opdateret status for speciallæger med vejlederkursus
samt oversigt over 360-facilitatorer og de forbrugte rapporter.
Rapporten giver anledning til at arbejde videre med læringsudbyttet ved konferencer, fortsat fokus på
vejlederkursus til speciallæger samt understøttelse af systematisk afholdelse af 360-samtaler.
Sundhedsstyrelsens højdespringerpris til Anæstesien
Prisen til årets højdespringer er gået til Anæstesien ved Aalborg Universitetshospital. Den gives for
en ihærdig indsats, der har øget uddannelseskvaliteten samlet set mellem to inspektorbesøg. Stort
tillykke med det.
Indkaldelse til Tove Nilssons Pris
Der er indkaldelse til indstillinger til Tove Nilsson Prisen med frist d. 28. juni 2019. Overlæger ved
Aalborg Universitetshospital kan indstille til hhv. uddannelses- og forskningsprisen.
Klinisk basisuddannelse
1. april 2019 åbnede valg af basisforløb for efterår 2019. Der er denne gang 72 forløb i Region
Nordjylland; herunder 51 på Aalborg Universitetshospital.

Starttidspunkter er ændret, så basislægerne kommer den 1. september og den 1. november 2019 –
og forløbene i anden del d. 1. marts og 1. maj. Afdelingerne skal være opmærksomme på, at der
bliver ”et hul” i bemandingen oktober måned 2019 og tage forholdsregler, så de nytiltrådte KBU’ere
ikke belastes for meget.
MyMedCards
MyMedCards er en digital løsning, som på overskuelig vis præsenterer målrettede sundhedsfaglige
og praktiske instrukser og andre informationer i afdelingen i en app på telefonen. For at komme i
gang skal man tage kontakt til IT: Helle Frederiksen: hefr@rn.dk.
Kommende arrangementer
Deltagerne blev informeret om kommende arrangementer inden for lægelig videreuddannelse:
- UKYL introduktionskursus d. 30. april 2019
- Workshop: ”Styrk det kollegiale fællesskab. Forebyg stress.” for KBU og andre interesserede
uddannelseslæger d. 19. juni 2019.
- Specialevalgsdag 24. oktober 2019 på Aalborg Universitetshospital

PechaKucha præsentationer
I år foregik videndeling mellem uddannelsesgivere på tværs af hospitalet om 3-timersmødernes
kreative ideer ved Pecha Kucha præsentationer. Pecha Kucha (ペチャクチャ, 'pe-tja 'ku-tja) er et
præsentationsformat, hvor særligt kreative projekter og ideer kan vises på en nem og uformel måde.
Navnet stammer fra den japanske term for lyden af konversation eller småsnak.
Pecha Kucha præsentation er en ultrakort præsentation, hvor hver slide skifter automatisk efter 20
sekunder. Vi havde til dagen valgt, at man havde 5 slides til rådighed à 30 sekunder, og det femte og
sidste slide skulle indeholde opsummering/take-home message. Der var 2 minutter til
spørgsmål/diskussion ved hver præsentation.
I alt 31 afdelinger stillede op med en Pecha Kucha præsentation. Præsentationerne vil blive
tilgængelige på Lægers Uddannelsesforum – www.aalborguh.rn.dk/luf - i forbindelse med 3timersrapporten 2018.
Overordnede indtryk af, hvad der fyldte var: Konferencer, feedback og supervision,
kompetencevurderinger, vejledning, vagtstruktur og papirarbejde.

Opsamling og prisuddeling i plenum
Der blev uddelt priser for bedste løsning af den største udfordring - og for bedste præsentation.
Prisen for bedste idé gik til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling for et forslag til en opgradering af
kompleksiteten af de patienter, som uddannelseslæger på forskellige niveauer kan varetage. Dette
forudsætter af den frigjorte speciallæge er fuld til rådighed som supervisor. Samt et initiativ, hvor
uddannelseslægerne aktivt fordeler uddannelsesoperationer indbyrdes ud fra behov. ”Runner-up” var
Medicinsk Afdeling Hobro og Endokrinologi.
Prisen for bedste pecha kucha præsentation gik til Medicinsk Afdeling i Hobro for gode slides og
veltilrettelagt og timet præsentation. De nærmeste konkurrenter her var Anæstesi og Gyn-Obs.
Som evaluering af dagen gav deltagerne udtryk for, at det var en rigtig god form for videndeling, der
gav mange idéer med hjem, og man ser det gerne gentaget.

