Nyhedsbrev – lægelig videreuddannelse HE Midt
December 2019
Lægelig Videreuddannelse vil gerne starte dette Nyhedsbrev med at takke Jer alle for en meget stor
indsats og et rigtigt godt uddannelsessamarbejde i 2019.
Nedenfor et par nyheder til jer, inden vi alle tager hul på et nyt uddannelsesår.
Spørgeskemaundersøgelse
Tusind tak for jeres besvarelser. Vi nåede op på en besvarelsesprocent på 100 % for UKYL og 94 % for
UAO - imponerende!
Enkelte nedslag fra undersøgelsen ses nedenfor, de øvrige resultater vil blive præsenteret ved vores
næste uddannelsesmøde i januar.
UKYL-besvarelse
• 100 % er helt enige/enige i, at "Vi har et trygt læringsmiljø i vores afdeling/center"
• 60 % afholder regelmæssigt møde med UAO
• 93 % vurdere at "Min ledende overlæge prioriterer lægelig videreuddannelse højt"
UAO-besvarelse
• 47 % af UAO har været på vejlederkursus inden for de sidste 5 år. 12 % har planlagt kursus.
• 82 % er helt enige/enige i, at "360 graders feedback følges op med individuel handleplan.
• 63 % af UAO afholder hovedvejledermøder
Vinder af spørgeskemakonkurrence og dermed årets julekurv blev Røntgen og Scanning i Viborg.
Stort tillykke!

Kursus for nye uddannelsesansvarlige overlæger
Seks nye UAOer er indenfor de sidste måneder tiltrådt i stillingen, og en enkelt tiltræder om et par
måneder. Den 5. december blev der derfor afholdt et mini-kursus for nye uddannelsesansvarlige
overlæger. Vi kom rundt i mange kroge af den lægelige videreuddannelse, og med det engagement
lover det godt for det videre arbejde de næste mange år. Stort velkommen til jer alle – vi glæder os til
samarbejdet.
3-timers møder
Temaet var i 2019 "Hovedvejlederfunktionen – forslag til optimering og udvikling". Møderne er nu
afholdt i alle afdelinger og centre, og der resterer på nogle afdelinger drøftelse på lægemøder og
efterfølgende udarbejdelse af handleplan med UAO og afdelings- og centerledelser.
Vi minder om, at deadline for indsendelse af fællesreferat og handleplan er den 15. januar.
På vores næste møde i uddannelsesudvalget vil vi se på forslag fra afdelingerne og forhåbentlig alle
lade os inspirere af hinanden.

MUK 2020

Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) afholdes i juni 2020 i Århus. Fra HE Midt deltager 2 UKYL, 5
UAO, 2 PKL, 2 UKO og 2 uddannelseskonsulenter. Det bliver spændende at hører om, hvad der rører
sig indenfor medicinsk uddannelse – både strukturelt og pædagogisk.
Deltagerne fra HE midt vil til vores temadag den 18. juni viderebringe inspiration og idéer til alle øvrige
medlemmer af uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse.
Hjemmeside for Lægelig videreuddannelse
Hjememsiden er nu sat op og vi er begyndt at lægge indhold ind på siden. Kig evt. forbi:
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/lange-videregaende-uddannelser/
2020
Vejledning har været vores hovedtema i 2019, og vi har fra mange af jer hørt, at emnet har været
utrolig relevant men også, at I tænker, at det godt kunne bruge yderligere opmærksomhed. Vi har
derfor valgt at fortsætte med dette emne som minimum det første halve år af 2020. Således vil vi på
vores første møde i januar få besøg af Videreuddannelsessekretariatet til en snak om
karrierevejledning.
Aktuelt arbejder vi også på opgradering af hovedvejledernes kompetencer. Dette vil I hører mere om i
starten af det nye år.
Planlagte møder og arrangementer i 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

30. januar: UKYL netværksmøde og møde i Udvalget for Lægelig Videreuddannelse
26. marts: ERFA møde for 360 graders facilitatorer på HE Midt
14. maj: UKYL netværksmøde og møde i Udvalget for lægelig videreuddannelse
7.-9. juni: MUK 2020
18. juni: Temadag for lægelig videreuddannelse på HE Midt
10. september: UKYL netværksmøde og møde i Udvalget for lægelig videreuddannelse
November (dato endnu ikke kendt): Årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
26. november: UKYL netværksmøde og møde i Udvalget for lægelig videreuddannelse

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Til slut vi vil ønske jer alle en Glædelig Jul samt et godt Nytår - og tak for det gode samarbejde i året,
der nu næsten er gået.
Anette og Jens Peter

