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Dagsorden:  
1. Fokusområder for LVU 2017-20 
2. Indsigter og oplevelser fra MUK. Deltagerne fra den nyligt afhold-

te uddannelseskonference fortæller om deres udbytte 
3. Orienteringer fra UKO 
4. Evt.  

 
 

Bilag:  

Referat: 

 

Der indledtes med en præsentationsrunde, da der var nye deltagere i LUR. 
 
 
1. Fokusområder for LVU 2017-20 

På LUR-mødet i december 2016 blev fokusområder for den lægelige videreuddannelse på RRA drøf-
tet, og Anita fik til opgave at komme med forslag til, hvordan vi komme videre med fokusområderne.  
LUR har udpeget følgende fokusområder: 

1. Hovedvejledning, daglig vejledning, kompetencevurdering og feedback (FB) 
2. Arbejdstilrettelæggelse 
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Side 2

3. Færdigheds- og simulationstræning bredt forstået 
 
Derudover har Region Midtjylland ved Koncern HR, Udvikling bedt alle hospitaler om at sætte initiati-
ver i gang med henblik på at få inddraget YL mere i organisatorisk udvikling. Vi skal til november gi-
ve en tilbagemelding på, hvor langt vi er med det.  
 
På baggrund af Anitas forslag besluttede LUR, at der i fællesskab skal arbejdes videre med:  

• Planlægning af staffmeeting om FB. Det kan fx indeholde et oplæg om feedback som begreb 
og kultur ved Christian Krogh, der er konsulent på FB-projekt i Anæstesiafdelingen, oplæg fra 
leder i Anæstesiafdelingen om deres FB-kulturudviklingsprojekt samt oplæg fra menig medar-
bejder i Anæstesiologisk afd om vedkommendes oplevelse af projektet. Ann arbejder videre 
det. 

• Afholdelse af temamøder for UAO'er og hovedvejledere, afholdt som 1/2 dage fx kl. 12.30-
16.00 (inkl. sandwich). Det skal være plads til både oplæg, erfaringsudveksling og planlæg-
ning af tiltag i egen afdeling. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anita, Bjarke og 
Maria til at planlægge afholdelse af temadagene i vinter 2017/2018. 

• Indkøb (enten af regionen eller af hospitalet) af e-lærings program om FB. Dette vil dog kun-
ne møde modstand, da der i forvejen er en del e-læringsprogrammer, der er obligatoriske at 
gennemføre. Anita undersøger mulighederne. 

• Mere færdigheds- og simulationstræning på tværs af afdelinger. Anita er koordinator på dette. 
• Temaet for næste års 3-timers møder bliver YL's inddragelse i organisatorisk udvikling.  
• Inddragelse af HU-læger i udviklingsprojekter i afdelingerne evt. i relation til SOL3-opgaven 

skal overvejes næremere. Det blev besluttet, at Nete, Bent og Anita mødes og drøfter videre. 
 
LUR foreslår, at der arbejdes med de øvrige forslag i de enkelte afdelinger: 

• 1 til 1 ledelse (UAO af hovedvejledere) 
• Regelmæssige hovedvejledermøder (hvis det ikke allerede findes) 
• Opgavemodulet i EPJ ("sendt til") anvendes mere som værktøj ifm FB 
• FB på observation af tværfaglig kommunikation   
• Mere FB til hinandens YL på tværs af afdelinger OBS Akutafdelingen 
• Systematisk anvendelse af fortrykte kompetencevurderingsskemaer i overensstemmelse med 

de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder, for at sikre at alle uddannelseslæger bliver 
kompetencevurderet på den måde de skal ifølge målbeskrivelsen.  

• Uddannelsestavler til afkrydsning af opnåede kompetencer for hver uddannelseslæge 
• I arbejdstilrettelæggelsen søger at udvide mulighederne for at YL kan følge/mødes med de 

ældre (flere krydspunkter)  
 

 
2. Indsigter og oplevelser fra MUK. Deltagerne fra den nyligt afholdte uddannelseskonfe-

rence fortæller om deres udbytte 
Anita indledte med at sige, at det er første gang, der er afholdt en national kongres om medicinsk 
uddannelse i Danmark. Kongressen var yderst veltilrettelagt og oplæg og debatter havde et højt ni-
veau.  
 
Bjarke mente, at han fik størst udbytte af programpunktet om netværk, og oplæg om luftfartsindu-
strien, hvor der ses på potentielle fejl. Der er linetjek, så problemer kan identificeres, og der monito-
reres. Der trænes og foretages kvalitetstjek, og informationer kommer til ledelsen. Interessant var 
også interprofessionelt samarbejde med fx sygeplejersker. 
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Punktet om netværk syntes Ann også var meget interessant, og hun fik nok talt med nogle hun ellers 
ikke ville have fået talt med. Det vart også inspirerende, at der var oplægsholdere fra flere andre 
brancher, som vi kan lære af. Det var også nogle spændende oplæg om udenlandske læger (og pati-
enter). 
 
For Hans var det mest interessante og inspirerende et oplæg om lægen som leder, da Hans arbejder 
meget med patientansvarlig læge. 
 
Maria syntes også, at et godt tiltag oplægget mv. om networking. Desuden nævnte hun Victoria Bra-
zils oplæg om simulation.  
 
Anita var også meget inspireret af Victoria Brazils oplæg og hendes italesættelse af simulation som  
- et diagnostisk redskab (hvor i vores patientforløb sker der fejl) 
- en intervention (hvad skal gøres anderledes) 
- en service til afdelingerne (der udarbejdes rapport til ledelsen, så der kan iværksættes tiltag til for-
bedring)  
Dette mener Anita, at vi skal lade os inspirere ifm. udvikling af aktiviteter i relation til vores lærings-
center. 
 
Bent kunne tilføje, at han har fået inspiration fra en anden konferences om, hvad det betyder sam-
fundsmæssigt set, hvis vi "ikke gør det rigtigt første gang". 
 
 
3. Orienteringer fra UKO 

Der er besluttet nye skabeloner til uddannelsesprogrammer I VUR Nord. Uddannelsesprogrammer til 
KBU-forløb, som følge af ny målbeskrivelse, udarbejdes efter den nye skabelon. 
 
Der er igangsat udviklingsmøder med afdelingerne, hvor der indtil nu er afholdt 4. Formålet med 
møderne er at styrke vidensdeling og samarbejde omkring den lægelige videreuddannelse på tværs 
af afdelinger og hospitalsledelse med henblik på kontinuerlig forbedring af denne. 
 
 
4. Evt. 

Intet til eventuelt. 
 
Deltagerliste: 

Afdeling Navn Afbud Fremmøde 

Hospitalsledelsen Lone Winther Jensen   

Administrationen Anita U. Sørensen  X 

Administrationen Ann M. Nielsen  X 

Afdeling for Folkeundersøgelser Berit Sanne Andersen   

Afdeling for Folkeundersøgelser Dorte Qvesel   

Akutafdelingen Christian Skjærbæk   

Akutafdelingen Catrin Iversen X  

Akutafdelingen Szilvia Gulyas Frimmerne  X 

Akutafdelingen Camilla Rostgaard Berthelsen   

Anæstesiologisk Afdeling Lisbeth Kidmose   
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Anæstesiologisk Afdeling Carsten Søndergaard Poulsen  X 

Anæstesiologisk Afdeling Mikkel Overgaard  X 

Billeddiagnostisk Afdeling Henrik Richter Nielsen   

Billeddiagnostisk Afdeling Mette Buus Spannow  X 

Billeddiagnostisk Afdeling Ronni Mikkelsen   

Børneafdelingen Bent Windelborg Nielsen  X 

Børneafdelingen Lotte Abildgaard  X 

Børneafdelingen Iben Møller Jønsson   

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Eva Kleberg Andersen  X 

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Susanne Ledertoug X  

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Maria Stentebjerg Skøtt  X 

Kirurgisk Afdeling Peter Nerstrøm   

Kirurgisk Afdeling Jørgen Bendix X  

Kirurgisk Afdeling Susanne Haas  X 

Kirurgisk Afdeling Marlene Julia Sørensen  X 

Klinisk Biokemisk Afdeling Nete Hornung  X 

Medicinsk Afdeling Lene Stouby Mortensen X  

Medicinsk Afdeling Bjarke Johannesen Bruun  X 

Medicinsk Afdeling  Morten Schmidt  X 

Medicinsk Afdeling Christoffer Mørk   

Ortopædkirurgisk Afdeling Jacob Stouby Mortensen   

Ortopædkirurgisk Afdeling Hans Boie  X 

Ortopædkirurgisk Afdeling Anne Mette Stausholm   

Patologisk Institut Ida Elisabeth Holm   

Patologisk Institut Jens Johannes Christiansen   

Patologisk Institut Lisbeth Lund Jensen   

Psykiatrisk Afdeling Runa Sturlason   

Psykiatrisk Afdeling Tekla Tolni   

Psykiatrisk Afdeling Signe Friis   

 


