
Status på generelle kurser i den lægelige videreuddannelse, november 2014  
 
Dette notat er tænkt som information til VUS som en aktuel status på de generelle kurser i den 
lægelige videreuddannelse. Der er syv generelle kurser. 
 
Generelle betragtninger 
De seks generelle kurser, som regionerne har ansvar for, afholdes i RN og RM fordelt på otte 
kontrakter med to kursusudbydere hhv. Center for kompetenceudvikling i Region Midtjylland og 
Ledelse og Kompetenceudvikling i Region Nordjylland. Kurserne afholdes med gode evalueringer 
og generel høj deltagertilfredshed. Kontrakterne fornyes pr. 1. januar 2015 til en forventet 
nogenlunde uændret pris. Kursusomkostninger på ca. 15 mio kr årligt betales af VUS. Kurserne er 
obligatoriske. Løn og transport til de deltagende læger betales af deres afdelinger. 
 
Der er nedsat en regional følgegruppe i videreuddannelsesregionen, der med ca. 2 årlige møder 
følger udviklingen. Der har ikke været grund til anmærkninger. I dette forum afholdes et årligt 
temamøde, typisk i november måned. I 2014 er emnet ”Hvad skaber kvalitet i lægers lærings- og 
uddannelsesmiljø?”. I følgegruppen drøftes aktuelt, hvordan kompetencevurderingen på kurserne 
sikres, samt hvordan det lærte bedst muligt forankres i det kliniske arbejde i afdelingerne (transfer). 
 
Driftsmæssigt er der ikke konstateret problemer, hverken i forhold til tilmelding, gennemførelse 
eller godkendelse. Videreuddannelsessekretariatet har ikke modtaget klager i 2014. VUS deltager 
med en en-times seance på KBU læringskurset, hvor vi fortæller om, hvad 
Videreuddannelsessekretariatet er, og hvad vi hjælper med, særligt i hoveduddannelsen.  
 
 
Nedenfor skitseres aktuel status på de enkelte kurser: 
 
Kommunikation - afholdes regionalt i RN og RM afh. af KBU lægens ansættelsesregion. 
 
I RM forløber kurset forløber over 3 dage og er tilrettelagt med først 2 dage, hvorefter der er 3 ugers 
pause, hvor kursisterne på video skal optage en patientsamtale, som fremlægges 3.dag. Kursisterne 
skal endvidere til første dag medbringe en case, hvor de har følt sig kommunikativt udfordret. Der 
er 15 kursister på hvert hold og underviserteamet består af to lægefaglige undervisere og en 
kommunikationsfaglig underviser. Tilmelding, drift og udvikling varetages af Center for 
Kompetenceudvikling, som ligeledes supporterer underviserkorpset på 15 personer med 
pædagogisk udvikling.  
  
På baggrund af ændringer i kommunikationsundervisningen prægraduat pågår der i øjeblikket en 
revision af kommunikationskurset, således at kurset tager afsæt i den øgede prægraduate 
undervisning.  
  
Kursisterne evaluerer kurset meget positivt og fortæller at de får et stort udbytte ud af de tre dage, 
som de i øvrigt meget gerne ser udvidet til 4 dage. I forhold til udbyttet af kommunikationskurset 
foregår der i øjeblikket et kvalitativt evalueringsprojekt, som vil søge at belyse ”effekten” af 
kommunikationskurset efter en årrække.  
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I RN er afholdes 6 kurser med 3 dage om året fordelt på tre i foråret og tre i efteråret. Kurserne 
evalueres godt, overordnet evalueres 4 og 5 på en skala fra 1-5 (fx sammenhæng teori-praksis, 
undervisningen, udbyttet).   
 
Deltagerne er generelt er glade for  
1) kursets fokus på konkrete handlemuligheder i udfordrende kommunikationssituationer, særligt i 
fht. den motiverende samtale og samtalen med alvorlig besked samt  
2) feedbacken på egen video fra undervisere og medkursister og  
3) det generelle fokus på at kunne reflektere over egen kommunikation og skifte ”hest” (læs: 
kommunikationsstrategi), når kommunikationens opleves uhensigtsmæssig. 
 
Oplevede ønsker fra deltagerne: Her efterspørger deltagerne af og til mere undervisning og træning 
i samarbejdet med andre faggrupper (særligt sygeplejerskerne) og ældre kolleger, samt træning i at 
arbejde med patienter med psykiske lidelser i somatikken og patienter med anden kulturel 
baggrund. Og at en del efterspørger mulighed for igen at få feedback på egen kommunikation som 
en opfølgning et halvt eller et helt år efter kurset. 
 
 
Pædagogik/Læring (KBU) 
 
Der afholdes ca. 12 kurser om året – 6 forår og 6 efterår. Kurserne er af 2 dages varighed 
(eksternat). Inden kurset beder vi kursisterne orientere sig i deres uddannelsesprogram, logbogen og 
porteføljen. Herudover beder vi dem læse en ”3 timers rapport” fra Aalborg Universitetshospital om 
de 7 lægeroller. Gennem kurset beder vi kursisterne udfylde en ”Handleplan”, hvor de giver sig selv 
små opgaver, som de skal arbejde videre med, når de kommer hjem i afdelingen. Opgaverne handler 
om, hvordan de selv kan være med til at sætte fokus på læring og uddannelse – kvalificere deres 
uddannelse.  
 
Kurset evalueres generelt på mellem 4 og 5 på en scala fra 1-5 på om formålet er opfyldt, kursets 
niveau, undervisningen, kursets opbygning og intensiteten 
Deltagerne er generelt glade for 

o Overblik over uddannelsen – herunder få styr på alle uddannelsesdokumenterne 
(målbeskrivelse, udd.program, udd.plan, logbog og portefølje) 

o Fokus på at tænke læring og uddannelse ind i en travl hverdag 
o Strategier til at efterspørge feedback i læringssituationerne 
o Sparring med andre KBU-læger 
o Uddybende viden om de 7 lægeroller - specielt i forbindelse med opbygning af CV 

 
 
Kursus i akut behandling og transport – afholdes regionalt i RN og RM afh. af KBU lægens 
ansættelsesregion. 
 
RM afholdes ca. 12 kurser årligt. Kurserne er organiseret med en lægefaglig kursusleder og en 
administrativ kursusleder. Desuden er der udnævnt delkursusledere for de enkelte kursusdage, som 
har ansvar for praktisk planlægning og gennemførelse samt kvaliteten af de enkelte dage. Der 
evalueres skriftligt efter de 2 første dage og igen efter de sidste 2. Desuden evalueres der mundtligt 
efter hver kursusdag. Deltagerne får et velkomstbrev med et link til et virtuelt grupperum, hvor 



materiale til kurset kan findes ca. 1 uge før kursusstart, herunder obligatorisk litteratur til kurset. 
Evaluering foregår også i det virtuelle grupperum.  
 
Akutkursus for KBU blev revideret for at imødekomme justeringer foretaget på medicinstudiet med 
virkning fra august 2014. Der er udarbejdet nye cases og mål for de enkelte cases med fokus på 
kommunikation og non-technical skills. Dagenes indhold er tilpasset, så der er bedre sammenhæng i 
indhold og niveau mellem de enkelte dage. 
Samtidig er der udarbejdet en instruktørmanual til undervisere, der skal understøtte en mere ensartet 
pædagogisk tilgang og en bedre sammenhæng mellem de enkelte kursusdage. Begge tiltag er 
evalueret og justeret med virkning fra 2015.  
 
 
I RN afholdes mellem 6 og 8 kurser om året. Der er tale om et kursus, hvor kursisterne har høje 
forventninger til kurset og deres læringsudbytte. Heldigvis ser det ud til, at vi indfrier disse 
forventninger, da de enkelte kursusdage som regel evalueres højt (10 eller 12 på 7 – trins skalaen) 
Kursisterne giver udtryk for at simulationstræningen giver dem relevant læring, som er omsættelig 
til praksis. Scenarierne udfordrer dem på rollen som den medicinske ekspert, lederen og 
kommunikatoren. Scenarierne behandler det, som de unge læger frygter mest – nemlig både det at 
stå ”alene” med den akut syge patient samt udfordringen i at skulle kommunikere med ”folk i 
krise”. Kursisterne får inden kurset tilsendt materiale, som vi forventer, er blevet gennemlæst inden 
kursusstart. Ellers ligger forberedelserne primært i, at kursisterne bliver opfordret til at anvende de 
redskaber, de lærer på kursets første 2 dage – nemlig ABCDE, ISBAR samt Sikker kommunikation. 
De bliver bedt om at reflektere over deres praksis. Dette følges der op på i løbet af kursets sidste 2 
dage. Vi arbejder løbende på, at skabe så stor transfer mellem klinik og kursus som muligt. Dette 
ved at skærpe fokus på læringsindholdet – ligeledes både i klinik og på kurset. 
 
 
Kursus i klinisk vejledning (intro) 
 
Der afholdes 7-8 kurser af 3 dage hvert semester. Kurserne forsøges placeret på alle årets måneder, 
og i både Aalborg, Århus og Silkeborg. Kurserne evalueres på en skala fra 1-5 (fx flow i kursets 
opbygning, udbytte i forhold til eget engagement, undervisningen, relevante emner og 
omsættelighed)  
Deltagerne er generelt tilfredse og det bemærkes særligt at: 

1. Kursister ytrer stor tilfredshed med det overblik over vejlederrollen, som kurset 
præsenterer.  

2. Dernæst er de glade for de konkrete redskaber bl.a struktur til ’mesterlære’, feedback, 
facilitatorrollen, samtaleteknik.  

3. Og endelig for den fagpersonlige udvikling på kurset med høj vægt på 
scenarietræning.  

 
Mht til hjemmeforberedelse er kursisterne forud for kursusstart om blevet bedt om:   

1. at læse uddannelsesdokumenterne med henblik på at diskutere og præsentere dem i 
mindre grupper.  

2. at medbringe og forberede en klinisk vejledningsprocedure.  
3. at hente og gennemse vejledningsapp’en   (vejledning) 

 



Der arbejdes særligt med transfer til klinikken. Dag 3 arbejder I-lægerne i klinikken eller på deres 
afdeling. Opgaven er at kvalificere uddannelsesmiljøet, ved at bringe noget fra kurset med hjem i 
afdelingen. På kurset klæder vi I-lægerne på med en projektskabelon til forandringsprocesser på 
mikroniveau. Indsatsen kompetencegives med en refleksivrapport.   
 
 
Kursus i Sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 1 og SOL 3) (HU) 
 
SOL 1: 
Det to dages eksternatkursus udbydes med 5 hold a 24 deltagere hvert halve år, hvilket svarer til 
efterspørgslen. Kurset ledes og faciliteres af en lægefaglig underviser med ledererfaring. 
Det er oplevelsen, at kurset er præget af mange emner og målformuleringer, hvilket har gjort det 
meget svært læringsmæssigt at nå en dybde, hvor kurset gav en tilpas forstyrrelse. Der er løbende 
foretaget justeringer og for nuværende er emnerne samlet i fire sessioner, hvilket gør, at der er mere 
tid til at diskutere teorien op imod kursisternes erfaringer og oplevelser fra hverdagen. Der er i 
øjeblikket ikke nogen forberedelse til kurset, men der kunne tænkes et E-learningsprogram ind for 
at understøtte den læring, der sker på selve kurset. Kursisterne tilmelder sig selv via Plan2learn.  
 
SOL 3:  
Kurset forløber over 4 dage, hvoraf de første tre er internatkursus herefter følger en periode på 3 
uger, hvor kursisterne skal udfærdige en skriftlig opgave ud fra en organisatorisk ledelsesmæssig 
problemstilling, opgaven fremlægges på 4 dagen. Der udbydes 5 hold med 24 deltagere hvert halve 
år, hvilket ligeledes svarer til efterspørgslen. Kursisterne tilmelder sig selv via Plan2learn. 
 
Inden kursusstart tilbydes en JTI-profil, hvilket næsten alle tager imod. Der er to gennemgående 
undervisere/ kursusledere på kurset, den ene underviser er ledende overlæge/ praksislæge, og den 
anden underviser er organisationskonsulent. Der arbejdes også på dette kursus løbende med 
justeringer såvel indholdsmæssigt, men også med henblik på at forbedre transfer til praksis.  
  
Udbyderne af SOL- kurserne fra de tre regioner har for nyligt været samlet for at udveksle 
erfaringer og indhente ny inspiration. 
 




