
 

 

Referat 

Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse på HE Midt 

Torsdag den 20. maj kl. 13-15 (UKYL-netværk kl. 12-13) 

Deltagere:  

UAO: K&F, B&U, B&B, R&S (Silkeborg), R&S (Viborg), DC, Medicinsk Afdeling, Hammel Neurocenter, 

Akutafdelingen, O&I, Patologi, Kirurgi 

UKYL: K&F, R&S (Silkeborg), R&S (Viborg), DC, Medicinsk Afdeling, Akutafdelingen, O&I, Kirurgi, Patologi, 

CPK, Ortopædkirurgi 

UKO (referent) 

Lægefaglige direktør: Claus Brøckner Nielsen 

Gæst under pkt. 2: Charlotte Buchard Nørager 

 

1. Velkomst 

 

2. ”Fra kaos til struktur” 

v. Charlotte Buchard Nørager, UAO. Mave- og Tarmkirurgi, AUH 

Meget inspirerende oplæg, hvor der blev fortalt om, hvad der er sket på afdelingen fra en 

kritisk inspektorrapport til at modtage Sundhedsstyrelsens Årets højdespringerpris 2020. 

Charlottes PP er vedhæftet. 

Af head liners, idéer og gode råd var blandt andet: 

• Høj grad af struktur gør det nemt at lave uddannelse 

• Internat for uddannelsesteams kan anbefales – her er der plads og tid til at få idéer 

og udvikle. 

• Ledelsesopbakning er nødvendig. Ikke nødvendigvis mange fastsatte møder med LO 

men mandat til at lede uddannelse på afdelingen er en forudsætning. 

• Modtagelse af nye kolleger: alle nye uddannelseslæger får en opringning af UAO 

inden start på afdelingen. Der er af UKYL lavet en grønspættebog med al nyttig 

viden – stort og småt. Begge dele scores af høj værdi blandt uddannelseslægerne. 

• Kompetenceopnåelse skal kunne foregå nemt i det daglige kliniske arbejde. Hvis det 

er klart og tydeligt, hvad der forventes af de kliniske vejledere og de praktiske ting 

er bragt i orden, er det meget lettere at få det til at fungere.  

• Mini-CEX foregår også ved sygeplejersker. 



 

3. 3-timers møder 2020. Hvad tager vi med ind i 2021? v. UKYL  

Alle tilstedeværende UKYLer gav en kort opdatering på 3-timers møderne.  

Opfølgning på 3-timers møderne 2019, samt initiativer for forslag fra 2020 ses i 

vedhæftede oversigt. Her kan man bl.a. se, hvilke afdelinger der ønsker yderligere 

samarbejde med andre afdelinger.  

På trods af COVID-19 er man i mange afdelinger og centre allerede i fuld gang med at 

implementere initiativerne fra handleplanerne. 

 

4. Tema 3-timers møde 2021 

Beslutning: Der vil ikke være et fast tema for årets 3-timers møder, der afvikles i sidste 

kvartal 2021 og gerne i oktober og november. 

I år arbejder udvalget i øvrigt med temaet ”Uddannelseskultur”, som kan bruges som tema, 

hvis man i afdelingernes og centrenes uddannelsesteam finder dette relevant. 

UKO sender handleplaner fra 2018 til UKYL inden sommerferien til inspiration, da emnet 

dengang var ”Uddannelseskultur”. 

UKO laver snarest materiale klar til årets 3-timers møder og sender dette til UKYL. 

Tilføjelse efter mødet: UKO inviterer mødeledere af 3-timers møderne til kort infomøde i 

september vedr. afvikling af disse. Dato udmeldes inden sommerferien og sendes til UKYL 

og UAO. 

 

5. Opfølgning på skriftlig information v. UKO  

Ingen spørgsmål hertil.  

Om muligt ønskes den skriftlige information tilsendt i bedre tid, så det giver bedre 

mulighed for at orientere sig inden mødet. 

 

6. Årsmøde 9. september 2021.  

Heldagsmøde – kl. 8.30-19.30 på Golfhotellet i Viborg + Viborg Sygehus (15-16.30).  

Bl.a. foredrag med Lene Tanggaard og efterfølgende fælles seance med kolleger involveret 

i den prægraduate lægeuddannelse. De ledende overlæger deltager i den sidste del af 

dagen (kl. 15-19.30). 

Årsmødet er obligatorisk for UKYL og UAO. 

UAO fra Medicinsk Afdeling (TNG) tilbød at hjælpe med planlægning af dagen. 

Andre fra gruppen af UKYL og UAOer er også meget velkomne til at deltage i dette. Kan 

henvende sig til UKO. 

 

7. Evt. 

Intet 


