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Til opslagstavlen
TUTORNYT
Nr.3 (18.1.02)

Tutorgruppen vil gerne ønske alle der interesserer sig for lægers uddannelse et rigtig  godt nytår. Vi fortsætter med at udsende Tutornyt per mail og håber modtagerne vil foranledige ophængning på relevante steder. Vi har tilføjet enkelte andre end overlæger til mailinglisten og flere navne kan komme på ved henvendelse til redaktørerne. Hidtil har ingen overlæger ”frameldt” Tutornyt, hvilket vi tager som et positivt tegn på initiativet.

Der har siden sidste Tutornyt været afholdt endnu et temamøde for uddannelsesgivere: ”Kan en travl klinisk hverdag forenes med uddannelse” (se nedenstående referat). Februars temamøde handler om ”vejlederrollen”. Læs herunder om indholdet.

Vi tilbyder fortsat  nyansatte læger et to timers ”Introduktionskursus til uddannelse på Hvidovre Hospital” (se nedenfor). Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for tilmelding (i februar senest den 23.01) 

1. Temamøder for alle uddannelsesgivere. 

Februar: 	Tid: 	tirsdag 12.2.02 kl. 14.30-15.30
Emne: 	”Vejleder for en uddannelsessøgende i afdelingen- hva’ gør jeg”
Sted: 	Tutorcentret (afsnit 148 lokal 1).
Problem:	Hvilke krav stilles der? Hvem bør være vejledere? Hvordan bliver det sjovt at være vejleder? Uddannelse til jobbet. Redskaber som vejlederkurser, kompetencekort, uddannelsesprogrammer etc. Særlig honorering hvis YL, men ikke til FAS’ere- endnu. Ansættelseskontrakter.
Oplæg:	Kort oplæg efterfulgt af diskussion og udveksling af deltagernes egne meninger og erfaringer.
 
De kommende møder planlægges afholdt følgende dage:
12.3.02, 9.4.02, 14.5.02 (se dog Tutornyt eller hjemmesiden)- altså 2.tirsdag hver måned.


2. Referat fra temamøde nr.2- Kan en travl klinisk hverdag forenes med uddannelse.

Kun få deltager, som til gengæld havde en super inspirerende time sammen, hvor en række ideer kom på bordet og hvor deltagernes gode og dårlige erfaringer blev udvekslet. Der blev bl.a. diskuteret: 
	Kørekortsmodellen, hvor den uddannelsessøgende selv aflevere checklisten til den uddannelsesgivende forud for udførelsen af en procedure skal udføres. ”Den gamle” afkrydser felterne i kørekortet efter hånden som ”den unge” udfører elementerne i proceduren. (kontaktperson Lars Krag Møller, gyn)

Task-baseret undervisning, hvor den kliniske vejledning konverteres til en række ”tasks” der skal kunne magtes, før proceduren kan udføres forsvarligt. (kontaktperson Lisbet Ravn, anæst.)
Omvendt undervisning hvor den yngre læge underviser de øvrige yngre læger med en ældre læge som superviser. (kontaktperson Lisbeth Nilas, gyn.)

Vi undrer os i vort stille sind over, at ikke flere som arbejder med og/eller er ansvarlige for lægers uddannelse finder vej til disse temamøder? Faglig udvikling af medarbejderne er jo et af hospitalets fire indsatsområder!


3. Introduktion til uddannelse på HH for nyansatte læger

Tutorcentret tilbyde månedlig introduktion til uddannelse på HH af nyansatte læger. Denne introduktion vil finde sted den 3. hverdag i måneden kl 13-15. 
Deltagelse forudsætter derfor tilmelding af lægerne til sekretær på lokal 2161,  senest den 20. i den foregående måned.

Programmet vil blive tilpasset afdelingernes  behov. Foreløbig foreslår vi at følgende emner 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 i Tutorcentret afsn.148
	
	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. Redaktion af dette Tutornyt:
Lars Krag Møller, tutorleder og overlæge i UUA og gyn./obstet. afd. Søger 5339.  lars.krag.moeller@hh.hosp.dk
Kirsten Nørgaard, udd.ansv. overlæge, endokrinologisk klinik. Søger 5419.  kirsten.noergaard@hh.hosp.dk

