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Overordnet formål.
At udnytte og udvikle uddannelsespotentialet for yngre læger ved mere systematisk at lade disse deltage i
del-operationer samt være med i ambulatorier.
Rent praktisk skal dette foregå på dage hvor de uddannelsessøgende læger går stuegang 5032, hvor der
erfaringsmæssigt ofte vil være mulighed for at være væk fra afdelingen i flere korte perioder.

For intro og H1 læger – deltagelse i del-operationer på 4014:
Det forventes at den yngre læge har sat sig ind i operations-programmet, og selv har identificeret dele af
operationer, som de vil kunne have uddannelsesmæssig gevinst af. Se ” Tips pg trics til oprationsgangen”.
Typisk vil dette være at indlede laparoskopier samt at åbne/lukke ved laparotomier, men intet er i
princippet udelukket.
Engagement i de enkelte operationer aftales direkte med de læger der primært er allokeret til disse stuer,
og aftalen skal helst være indgået senest dagen inden operationen.

Selve dagen:
Hvis man har aftalt at indlede operation ved 1. patient: Møder inden kl 08.00 og siger godnat til pt med det
øvrige OP hold og skriver sit navn og telefonnummer på tavle-stuen. Deltager derfor ikke i morgenkonference. Indleder operation og forventes at være på 5032 til tavlestuegang kl 9. Hvis ikke man kan nå
det til kl 9 skal 5032 orienteres. Gynækologisk bagvagt tager imod besked fra vagtholdet omkring evt
forhold på 5032.
I løbet af dagen kan den yngre læge deltage i de del-operationer, som er aftalt forinden og som er praktisk
mulige af hensyn til stuegangen.

Når lægen forlader 5032 skal personalet informeres om dette samt det forventede tidspunkt for at være
tilbage. Den stuegangsgående læge skal altid være tilgængelig på telefon.

Yngre læger under uddannelse som speciallæge i almen medicin.
Mulighed for at deltage i speciallæge ambulatorier. Hvilket ambulatorium der er af mest
uddannelsesmæssig værdi vurderes af den yngre læge, som også selv tager kontakt til den speciallæge, som
man ønsker at følge. Selvstændige patientkontakter mm aftales på dagen.
Det skønnes muligt at deltage i ambulatoriet fra sidst på formiddagen, og der aftales status omkring
frokost. Om eftermiddagen går den yngre læge afsluttende stuegang.
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Tillige vil der være mulighed for at være med under visitationen af ny-henviste patienter. Det foregår alle
hverdage på Lenes kontor afsnit 4232 mellem kl 10 og 12. Tidspunkt for dette kan aftales med Lene
Lundvall, idet man også kan give sit telefonnummer, så Lene kan ringe når hun starter, hvis klokkeslættet
skulle afvige eller man er optaget andet steds.
Det er den yngre læges ansvar at der bliver gået sufficient stuegang på 5032 og alt anden
uddannelsesaktivitet skal justeres efter dette.

Speciallæger på operationsgang og ambulatoriet.
Skal kende denne ordning og udvise mest mulig velvillighed til at lade yngre kollegaer være med af hensyn
til deres uddannelse.

Personalet på 5032.
Skal i fællesskab med den yngre læge planlægge stuegangen således at de muligheder for uddannelse på
operationsgangen og i ambulatorierne i løbet dagen.

Fordeling af læger til stuegang til 5032 forsøges justeret på ugeplanen i Gynækologisk Klinik i forhold til
hvilke dag der er del-operationer, som har uddannelsesmæssig værdi:
Mandage: AP eller H1
Tirsdage: Intro eller H1
Onsdage: AP eller H1
Torsdage: Intro eller H1
Fredage: Intro eller H1

