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TUTORNYT
Nr.2 (15.12.01)

Dette nummer af Tutornyt har vi valgt at sende per mail til alle overlæger på HH. Såfremt du ikke ønsker at modtage Tutornyt på mail i fremtiden, kan du give os besked på kirsten.noergaard@hh.hosp.dk 
Er der evt. andre på afdelingen, som har interesse i lægers uddannelse, vil vi bede dig kopiere et eksemplar til dem så de evt. kan komme med på vores mailingliste. 

1. Temamøder for alle uddannelsesgivere. 

Januar: 	Tid: 	tirsdag 8.1.02 kl. 14.30-15.30
Emne: 	”Kan en travl klinisk hverdag forenes med uddannelse?”
Sted: 	Tutorcentret (afsnit 148 lokal 1).
Problem:	”Det er slet ikke muligt at lave uddannelse i en afdeling, når alle har så travlt med klinisk arbejde som tilfældet er” – dette udsagn høres tit og vi bruger det vel alle i ny og næ. Har du lyst til at mødes for at diskutere, hvad der trods alt kan gøres. Vi vil gerne fokusere på udveksling af ideer til optimering af uddannelse af læger. Hvilke tiltag har vist sig gode og hvilke har vist sig ikke at fungere i jeres afdeling. Tænk på et eller flere eksempler.
Oplæg:	Kort indlæg efterfulgt af diskussion og udveksling af deltagernes erfaringer med ”tids-økonomiske” uddannelsestiltag.
 
De kommende møder planlægges afholdt følgende dage:
12.2.02, 12.3.02, 9.4.02, 14.5.02 (se dog Tutornyt fremover eller på Tutorcentrets hjemmeside, som du kan nå gennem menuen ”afdelinger” på hospitalets hjemmeside)


2. Referat af sidste Temamøde for uddannelsesgivere

Det første temamøde for uddannelsesgivere blev afholdt på Tutorcentret den 13.11.01. Afdelingslæge Lisbeth Ravn fra anæstesiologisk afdeling havde forberedt et oplæg med eksempler på uddannelsesforløb, der kunne have været bedre. 
Oplægget gav anledning til en livlig diskussion om, hvornår og hvad vi som uddannelsesgivere kan gøre for at forebygge det dårlige uddannelsesforløb. 
De fleste af de 14 fremmødte havde oplevet dårlige forløb, som var blevet behandlet på forskellig vis. Ingen fælles løsningsmodel kan opstilles pga problemernes individuelle karakter. Alligevel kunne deltagerne efter mødet pege på flere oplagte muligheder for at forhindre et dårligt uddannelsesforløb. Det er vigtigt at være tidligt ude, hvis mistanken om faglige eller andre problemer rejses. Man skal være opmærksom på eventuelle problemer i det hidtidige uddannelsesforløb. Det er af stor betydning, at man afholder de obligatoriske evalueringssamtaler, og at der tildeles en klinisk vejleder inden ansættelsen, som er sig sit ansvar bevidst.
Mødet fik en positiv evaluering, og der blev udtrykt stor interesse for at fortsætte den planlagte møderække. Diskussionen og erfaringsudvekslingen indenfor uddannelsesrelevante emner er central for møderne.

3. Introduktion til uddannelse på HH for nyansatte læger
 
Frem til juli 2001 var fællesintroduktionen af nyansatte på HH af 3 dages varighed. En del af introduktionen blev som bekendt lagt ud i afdelingerne, bl.a. introduktion til hvordan uddannelse af læger på HH finder sted. 
Hvis I også synes, at en del af denne introduktion med fordel kan varetages i Tutorcentret, kan vi tilbyde en månedlig 2 timers introduktion til uddannelse. Denne introduktion vil finde sted den 3. hverdag i måneden kl 13-15. Deltagelse forudsætter tilmelding af lægerne til sekretær på lokal 2161,  senest den 20. i måneden forinden.

Programmet vil blive tilpasset Jeres behov, men følgende emner vil vi forslå indgår: 

	Formelle krav til den uddannelsessøgende og til afdelingen (papirgang mv.) 

	De forskellige roller, som en speciallæge forventes uddannet i.

”Den medicinske ekspert?” Her vil indgå elementer som evidensbaseret medicin, Internettet, biblioteket, forskning mv. 
Jobbet som vejleder for (andre) uddannelsessøgende.
Tutorcentret. Prioritering af uddannelse på Hvidovre Hospital.

Introduktionen vil blive afholdt af tutorerne på Centret
	Fredag 4.1.02 kl 13-15
			Tirsdag 5.2.02 kl 13-15
			Tirsdag 5.3.02 kl 13-15
			Torsdag 4.4.02 kl 13-15
			Fredag 3.5.02 kl 13-15

4. Uddannelsesdag på HH

Tutorcentret planlægger afholdelse af en dag med fokus på lægers videreuddannelse på HH - i stil med forskningsdagen. Dagen planlægges afholdt maj 2002. Tidspunkt vil foreligge i nær fremtid. 

5. Hvem er tutorerne

Lars Krag Møller, tutorleder og overlæge i UUA og gyn./obstet. afd. Søger 5339. E-mail: lars.krag.moeller@hh.hosp.dk" lars.krag.moeller@hh.hosp.dk
Kirsten Nørgaard, udd.ansv. overlæge, endokrinologisk klinik. Søger 5419. E-mail: kirsten.noergaard@hh.hosp.dk" kirsten.noergaard@hh.hosp.dk
Peter Matzen, overlæge, gas.med. afdeling. Søger 5738
Bo Enemark, afd.læge, kardiologisk klinik. Lokal 2014
Niels Valerius, udd.ansv. overlæge, børneafdelingen. Søger 5571
Anni Larsen, udd.ansv. overlæge, psykiatrisk afd. Lokal 3977
Lisbeth Nilas, udd.ansv. overlæge, gyn.afd. Søger 5422
Lisbet Ravn, afd.læge og fuldtidstutor på anæstesi afd. Søger 5127

6. Redaktion

Dette Tutornyt er redigeret af Lars Krag Møller og Kirsten Nørgaard.

