
 

REFERAT - Temadag 

  

Uddannelsesudvalget for lægelig videreuddannelse HE Midt 
Torsdag den 10. september 2020 kl. 8.00 – 15.30 

Golfhotellet, Viborg 
Deltagere:  
Kvindesygdomme og fødsler: Huda (UAO) og Nanna (UKYL) 
Børn og Unge: Pernille (UAO), Malthe (UKYL) og Thomas (PKL) 
Neurologi: Elias (UAO) og Jonas (UKYL) 
Ortopædkirurgi: Karl (UAO) og Søren (UKYL) 
Blodprøver og Biokemi: Jurgita (UAO) 
Røntgen og Scanning, Viborg: Jette (UAO) og Anders (UKYL) 
Center for Planlagt Kirurgi: Bjørn (UAO) og Morten (UKYL) 
Røntgen og Scanning, Silkeborg: Lise (UAO) og Erik (UKYL) 
Medicinsk Afdeling: Tina (UAO), Tilde (UKYL), Charlotte (yngste UKYL) 
Karkirurgi: - 
Patologi: Arne (UAO) og Simon (UKYL) 
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi: - 
Klinisk Fysiologi: Jan (UAO) og Christian (PKL) 
Operation og Intensiv: Nette (UAO), Mads (UKYL) og Ida (yngste UKYL) 
Diagnostisk Center: Jesper (UAO), Hanne (UAO) og Esben (UKYL) 
Akutafdelingen: Karen (UAO) og Larissa (UKYL) 
Hammel Neurocenter: Oana (UAO) 
UKO: Anette (også PKL, nefrologi)  
 
Oplægsholdere: 
Nynne Lykke Christensen, Chefkonsulent. Foreningen af Yngre Læger  
Karen Norberg, HR-konsulent. Sundhedsuddannelser, Koncern HR  
 

 
08.45 – 09.20 Ny studieordning for medicinstuderende. Kort introduktion og herefter  
  drøftelse af eventuelle konsekvenser for den lægelige videreuddannelse 

  v. Anette 
 

 Trådte i kraft 1. september 2020 

 For HE Midt er de største ændringer på kandidatdelen. Bla. skal Neurologi, VCR og Hammel Neurocenter modtage 
medicinstuderende 

 På 2., 3. og 4. semester på kandidatdelen er der kommet et nyt element: individuelt forløb, hvor man som studerende 
skal vælge sig ind på et af tre spor: forskning, klinik eller organisation og udvikling. På HE Midt har flere 
afdelinger/centre budt ind med individuelle klinikforløb. 

 UPL = uddannelsesansvarlig prægraduat lektor. Alle afdelinger, der kompetencevurderer medicinstuderende, skal have 
en eller flere UPLer. Formål med UPL: feedback til de studerende, formative vurderinger og summative udprøvninger. 

 Kompetencekort i tre kompetencer gennem alle klinikophold på kandidaten: modtage (ambulant, indlæggelse), 
kontrollere (ambulant, stuegang) og afslutte patienter (afslutte/udskrive/epikrise). Stigende krav fra 1. til 6. semester 
på kandidatdelen. 

 Kompetencebøger. 

 
Diskussion i grupper 
 
1. Fordele ved den ny studieordning – set med UAO og UKYL-øjne 
 
Lægerne kommer mere med ind til patienterne 
Større krav til alle læger om at bidrage til uddannelsen 
Uddanne bedre læger og ikke medicinske eksperter.  
Bliver bedre/uddannes i at give feedback og bruge det fremadrettet i sit lægevirke 



Studerende bliver trænet i at arbejde som læge – vi må gerne have forventninger til studerende. 
Overgangen fra studerende til læge mindre hård.  
Bliver bedre til feedback: både give og modtage 
 
2. Udfordringer/opmærksomhedspunkter ved den ny studieordning – set med UAO og UKYL øjne 
 
Tiden til det. Fx travlt ambulatorium.  
Sikre gode kliniske kompetencer. 
Opleves som en forringelse, at vi giver køb på det akademiske. 
Tidsmangel – hvem skal dække det kliniske arbejde for de speciallæger, der købes fri? 
En ekstra "eksamen" = stress? 
 
3. Ser I muligheder for samarbejde og udvikling imellem den præ- og postgraduate lægeuddannelse? 
 
Arbejde i dyader og evt. køre med superviserede ambulatorier. 
 
 
09.30 – 11.00 Feedback og læringskultur 

  v. Nynne Lykke Christensen, Chefkonsulent. Foreningen af Yngre Læger 
  (præsentation er tidligere udsendt) 

 
Motivationsfremmende faktorer 
Forudsætning for trivsel og motivation: kompetence, autonomi og tilhørsforhold 
Opdeling i kontrolleret motivation (ydre og indre pres) og selvstændig motivation (personlig værdi og indre motivation) 
 
Relationer 
Kulturen på arbejdspladsen 

- Vi tolker andres hensigter mere positivt, når vi har en god relation  
- Jo bedre tilhørsforhold, jo højere motivation til at indgå i arbejdsfællesskabet  

Synlig ledelse med konsekvent fokus på lærings- og feedbackkulturen  
Det giver mere mening at arbejde for læring og trivsel end at forhindre mistrivsel og problemer  

- Hav fokus på at skabe et stærkt arbejdsfællesskab og et sundt arbejdsmiljø 
Fortæl jeres kolleger, at I sætter pris på deres arbejde  
Fortæl, at deres arbejde er værdifuldt for praksisfællesskabet 
 
Self-efficacy 
Self-efficacy – handlingstillid/kompetencetillid  

- At have self-efficacy betyder, at man har positive forventninger til, at man råder over de nødvendige kompetencer 
til at klare de udfordringer, man møder i hverdagen  

- Hvis du tror på, du kan skabe resultater, vil du forsøge at få ting til at ske (og omvendt)  
- Større self-efficacy fremmer motivation, engagement og ydeevne  
- At lykkes med noget nyt er selvforstærkende – saml på mestringssoplevelser  

Det forudsætter trivsel og et godt arbejdsmiljø – ellers tør du sandsynligvis mindre 
(Albert Bandura. Psykolog. Professor Emeritus. Stanford University) 
 
Forventning om mestring er afhængig af: reel mestring, oplevet mestring, forventning om mestring og indsats.  
Kvaliteten af feedback er afgørende for den reelle mestring. 

 
 
11.15 – 12.15 UKYL netværksmøde/UAO møde 
 
UKYL-møde 
 

 Velkommen til flere nye UKYLer. 

 Fremtid form for UKYL-netværk blev drøftet. Enighed om, at fortsætte med et tema ved hvert møde. Mulige emner for 
de kommende møder blev drøftet. 

 Kommende 3-timers møder blev kort introduceret ved Anette (UKO). Tilbud til mødeledere om gennemgang af 
materiale forud for afholdelse af møde. Kontakt Anette herfor. 

 Nyt tiltag igangsættes: fælles frokost i kantinen for yngre læger den sidste fredag i hver måned. Dette for at styrke de 
sociale relationer imellem uddannelseslæger på HE Midt. 

 Valg til styregruppe: Tilde (Medicin Afdeling og Hjertesygdomme), Mads (Operation og Intensiv) og Simon (Patologi) 



 
UAO-møde 
 

1. Uddannelse under COVID-19 

- Udfordringer? 

- Hvad har vi lært? 

- Hvordan kan vi evt. forberede os til 2. bølge? 

 
Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelseslæger på HE Midt – juni 2020.  
 110 besvarelser ud af 171 udsendte spørgeskema (besvarelsesprocent på 64).  

- 60% har fået aflyst tre eller flere kursusdage under COVID-19.  

- 58% vurderer at omlægningen af arbejdsgange under COVID-19 i nogen eller i betydelig grad har haft betydning for 

deres uddannelsesforløb.  

- 85% vurderer, at der ikke er behov for en forlængelse af deres ansættelse for at kunne opnå godkendelse af 

målbeskrivelsens kompetencer.  

 16 læger vurderede, at de havde behov for forlængelse af deres ansættelse for at kunne opnå 
 godkendelse af målbeskrivelsens kompetencer. 3 læger havde behov for forlængelse på 3 
 måneder. 
 Udfordringer: 

 formaliseret undervisning aflyst 

 nye udfordringer: teleløsninger, nyre rum/lokaler 

 mister fornemmelse af yngre læger ved opdeling 

 supervision af ikke-fremmøde konsultationer. Hvem kan man lære af? Praksis? 

 Kompetenceopnåelse uden patienter – hvordan? 

 Undervisningsforpligtigelse 

 "små grupper" udfordrer miljøet/læringsmiljøet 

 

  Forberedelse før evt. 2. bølge: 

 IT-løsninger 

 Prioritere uddannelseslægerne i forhold til patientkontakt 

 Optimale teststrategier 

 
2. Samarbejde med afdelings- og centerledelse 

- Hvad kendetegner godt samarbejde? 

- Hvilket ledelsesmandat har/bør UAO have i afdelingen/centret? 

 
Planlagte møder – eller god tilgang til sparring 

Ledelsesmandat: klar ansvarsfordeling – skal afklares (ansættelser, skemaplanlægning osv.) 

Tæt samarbejde imellem UAO og LO 

Velvilje fra LO til uddannelse 

Planlagte møde en mulighed 

 

 

 
13.00 – 14.30    Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb - hvordan får vi som UKYL og UAO øje  
  på dem, og hvilke opgaver har vi? 

  v. Karen Norberg, HR-konsulent. Sundhedsuddannelser, Koncern HR 
  (præsentation er tidligere udsendt) 

 

Karen startede temaet med forskellige cases, der blev drøftet gruppevis og herefter i plenum. 
 

 Definition af et normalt uddannelsesforløb:  
 Alle dele af ansættelsen gennemføres som planlagt 
 Alle kompetencer opnås og godkendes 
 Alle kurser gennemføres og godkendes 
 
Det uhensigtsmæssige forløb indebærer en afvigelse fra ovenstående 
 
 

 



 
 
Barsel, kortvarig sygdom og orlov til forskning kan således ikke betragtes som uhensigtsmæssigt. 
 

 Knapt 7% af uddannelsesforløb er uhensigtsmæssige 

 Ingen forskel på køn, ses ofte på 3.4. år af hoveduddannelsesforløb og 1/3 har udenlandsk universitetsuddannelse. 
Ingen forskel på de tre overordnede specialegrupper (medicin, kirurgi, paraklinik) 

 Adfærd knyttet til UU-forløb: forholder sig passivt, dårlige kommunikationsevner, er for selvsikker, problemer med at 
være professionel, formår ikke at prioritere daglige opgaver, mangler kompetencer, fungerer dårligt i samarbejde. 

 
Rammer og redskaber til at løse uhensigtsmæssige forløb 

 Uddannelsesforløb involverer altid både ansættelses- og uddannelsesjura 

 Lokale indsatser:  
  Italesæt problemet over for lægen 
 Orienter kolleger 
 Lav en handleplan med tidsfrist 
 Overlever informationer ved afdelingsskift (helst med lægens tilsagn) 
 Søg rådgivning (UKO, PKL, VUS, HR, YL, andre?) 
 
Husk at en underskrevet logbog er adgangsgivende til næste ansættelse! 
 
 
Husk Handleplan! 

 

 
 
 
Forebyggelse af UU-forløb er vigtig: vær opmærksom på jeres kultur, lav struktur på uddannelse, giv feedback og husk 
overdragelsessamtaler 
 
 



 
 
 
14.45 – 15.15 Kvalitetssikring i den lægelige uddannelse – hvad mener vi og hvad vil vi? 

  Oplæg v. Anette herefter fælles drøftelse 
 

 
Anette fremlagde de interne data, der også kan findes i årsrapporten for 2019. Herefter blev følgende tre punkter drøftet ved 
bordene med efterfølgende opsamling i plenum.  

 
1. Holdning til monitorering og/eller sikring af kvalitet i den lægelige videreuddannelse på HE Midt 

 Godt/nødvendigt hvis der vurderes på de rigtige parametre 

 Passende. Nuværende er bedst mulige 

 I sidste ende vil vi gerne måle, om vi får uddannet gode læger 

 Lave ens kvalitetsmål på alle afd. så vidt mulig 

2. Er det de rigtige parametre, vi har valgt? 

 Spørgeskemaer kan være en god ting men forbundet med subjektiv vurdering/bias af data 

 Surrogatmål, men det "mulige" 

 Flere pseudomål men vi har ikke bedre forslag. De enkelte evalueringer, fx 360 gr, har forskellige styrker til at afdække problemer 

 De bedste/vigtigste er inspektorbesøg og evaluer.dk. De øvrige bidrager også men kan ikke stå alene. 

3. Kom med andre forslag/idéer 

 Mål evt. på søgning til afdelingen 

 Systematisering/gøre 360 gr. feedback obligatorisk, både at gennemføre og svare på 

 Lave vurdering på HE Midts afdelinger. Hvor mange uddannelsesstillinger er besatte versus ubesatte. Er der en tendens til, at der er 

nogen steder, som har svært ved at få besat stillingerne? 

 Hvor mange uddannelsesstillinger bliver sagt op? 

 
Fælles enighed om, at vi fortsat skal måle på de aktuelle parametre men være deres styrker og svagheder bevidste.  
 
 

Tusind tak til alle deltagere for stort engagement og god stemning! 

Anette 


