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Seneste nyheder om lægers uddannelse

Her kan du læse, hvad der rører sig inden for den postgraduate uddannelse.
Elektronisk 360 graders evaluering
360 graders evaluering til evaluering af kompetencerne i
kommunikator, samarbejder, leder, og professionel indgår i porteføljerne for alle speciallægeuddannelser.
Derfor blev der i foråret 2010 igangsat et pilotprojekt i
6 afdelinger på Aalborg Sygehus til vurdering af et elektronisk system til 360 graders evaluering.
Efter at have anvendt systemet i et halvt år er det blevet
positivt evalueret, og hvis systemet fortsat vurderes positivt ved afslutningen af pilotperioden i foråret 2011,
forventes det implementeret på hele sygehuset over de
kommende år.
Mere information om feedbacksystem.net kan findes
her:
http://www.peoplepartner.dk/SEEEMS/869.asp

Akademisk fokus på medicinsk pædagogik

Det er muligt at læse referaterne fra møderne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/status.
aspx

Sikker mundtlig kommunikation
Opgørelser viser at op mod 70% af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skyldes kommunikationsproblemer. På den baggrund er der i de senere år arbejdet med
en række værktøjer til sikker mundtlig kommunikation,
herunder ISBAR (Identifikation, Situation, Baggrund,
Analyse, Råd). Her på Aalborg Sygehus undervises basislægerne i ISBAR på akutkurset.
I DPU-regi er ISBAR forsøgsvis blevet præsenteret i to
afdelinger med god respons. Endvidere har det også været introduceret på færdighedstræningskurset ”Færdighedstræning om læringsredskab.

Der bliver i 2011 igangsat et ph.d.-forløb under postgraduat uddannelse, som skal handle om uddannelse
og arbejdstilrettelæggelse. Læge Mads Skipper fra Børneafdelingen er indstillet til opgaven og er pt. i gang
med at skrive protokol.

Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen
Der er nu gået 10 år siden, at Speciallægekommissionens betænkning udkom, og de første hold af speciallæger efter 2003-ordningen er færdiguddannede. I den
anledning er Sundhedsstyrelsen ved at lave en status og
perspektivering af speciallægeuddannelsen, hvor der er
nedsat fem arbejdsgrupper.
Man ønsker via arbejdsgrupperne at afklare følgende:
•

Status - hvilke tiltag anbefalede kommissionen,
hvordan er tiltagene blevet implementeret, og er
målene med tiltagene blevet opnået?

•

Perspektivering - hvordan fungerer reformens tiltag
set i lyset af udviklingen i sundhedsvæsenet?

Aalborg Sygehus har repræsentanter i flere af arbejdsgrupperne og bidrager dermed i arbejdet.
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Det opfordres hermed til, at I ude i afdelingerne tænker
i at anvende sikker mundtlig kommunikation, herunder
ISBAR. Man kan læse mere herom og finde materiale på
følgende hjemmeside:
http://www.sikkerpatient.dk/professionelle/materialer/laeringssaet/sikker-mundtlig-kommunikation.aspx
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Hoveduddannelsens forskningsmodul
22 læger i hoveduddannelse på forskningstræning i Forskningens Hus.
“Fint højt niveau i alle emner” - ”Supergod koncis
gennemgang blandet med praktiske eksempler” - ”Pædagogiske (og tålmodige) undervisere”. Sådan lød nogle
af skudsmålene fra de 22 læger i hoveduddannelse, der
fra 1. til 3. marts 2011 deltog i ”Forskningsmodul 1 i
Speciallægeuddannelsen - Grundkursus i videnskabelige
metoder” i Forskningens Hus.
Forskningstræningskurset afholdes 2 gange om året i
Aalborg. Formålet med dette 3-dages kursus er at lære
at opsøge, vurdere og anvende andres forskningsresultater som baggrund for det daglige kliniske virke.
Kurset er bygget op omkring relevante kliniske problemstillinger fra kursisternes egen dagligdag som rød tråd.
Med udgangspunkt i den kliniske problemstilling lærer
kursisten at lave en præcis problemformulering, en systematisk litteratursøgning på Medline, håndtering af
fundne artikler i RefMan samt kritisk evaluering af de
fundne resultater. På tredjedagen fremstiller kursisten
en egen poster baseret på litteratursøgningen. Der afholdes poster-café, hvor posters bliver præsenteret og
diskuteret.

Kurset er intensivt og indeholder blandt andet gode
tips om, hvordan man laver en ordentlig præsentation
af sine forskningsresultater samt et besøg i Dyrestalden
ved Biomedicinsk Laboratorium på Patologisk Institut,
hvor man lærer om anvendelse af dyreeksperimentel
forskning.
Kurset er populært blandt kursisterne og afholdes altid
i god stemning – forårets kursus var ingen undtagelse.
Kursisternes flotte postere kan besigtiges i forhallen i
Forskningens Hus.
Læs mere om forskningsmodulet i speciallægeuddannelsen på www.luf.aalborg-sygehus.dk, hvor forskningstræning står beskrevet under “Guide til speciallægeuddannlsen”.
Indlæg indsendt af:
Reimar W. Thomsen MD PhD
Afdelingslæge, klinisk lektor
Klinisk Epidemiologisk afd.

Kommende arrangementer
Møde i Forum for Uddannelsesansvarlige Overlæger
Mandag d. 21. marts 2011 afholdes der i Forskningens
Hus netværksmøde for Uddannelsesansvarlige Overlæger samt Uddannelseskoordinerende Yngre Læger.
Temaet for mødet er ”Indsatsområder for postgraduat
uddannelse 2011” og vil have form af en erfaringsudveksling mellem afdelingerne på baggrund af de seneste 3-timersmøder. Videndelingen skal foregå på den
måde, at hver afdeling stiller med en poster, der illustrerer, hvad er der fokus på, og hvordan skal der arbejdes
med det. På mødet vil vi kigge på, hvilke konkrete initiativer der med fordel kan udbredes til hele sygehuset.

Introduktionskursus for UKYL
Der bliver afholdt et introduktionskursus for Uddannelseskoordinerende Yngre Læger (UKYL) torsdag d. 14.
april 2011 kl. 12.30-15.00.
Dette introduktionskursus er det fjerde af sin slags og
er blevet etableret på baggrund af et ønske fremsat af
UKYL selv. Mange føler sig ikke klædt på til rollen, og der
er et generelt ønske om, at der holdes et lille introduk-

tionskursus til rollen som UKYL et par gange om året.
Kurset retter sig primært mod nye UKYL, men alle UKYL
er velkomne.

Møde i Det Postgraduate Uddannelsesudvalg
DPU’s overordnede formål er at medvirke til at udvikle
kvaliteten af den lægelige videreuddannelse ved at skabe
et forum, hvor speciallægeuddannelsens aktører kan
mødes og udveksle viden, erfaring samt give forslag til
yderligere forbedringer. Det næste møde afholdes onsdag d. 23. maj 2011 - og forslag til emner, der bør diskuteres, er meget velkomne.

AMEE 2011 - kongres om medicinsk uddannelse
AMEE-konferencen 2011 (Association for Medical Education in Europe) ligger i år i Wien. Prækonferencen er
i dagene d. 27.-28. august og hovedkonferencen d. 29.31. august 2011.
Du kan læse mere om konferencen og det forventede
program på AMEE’s hjemmeside:
http://www.amee.org/index.asp?pg=206.
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