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Til alle nye introduktionslæger
Nye I-læger får oplæring i vaginal UL vha. ScanTrainer, som er placeret på CAMES (gl. CEKU). Det er besluttet
på klinikniveau, at alle nye læger - novicer ift. UL skal bestå simulationstræning på ScanTrainer.
I booker selv på CAMES via PLAN2LEARN efter instruktion ved Eva Dreisler eller Abelone Sakse. Det kan om
mulig lægges i arbejdstid fra kl. 8 til 9, (→giver så ikke en kompensatorisk fridag). Dette er forudsat, at I
skynder jer tilbage til den funktion, som I har efter ugeplanen OG at I har meddelt det til Lene Lundvall på
mail/tlf.: Lene.Lundvall@regionh.dk /5-1320 og Lian Ulrich: Lian.Ulrich@regionh.dk 5-1378 - senest dagen
forinden.
Resten kan den uddannelsessøgende selv prøve at få passet ind (booke de tider der er planlagt) via
Plan2Learn. Ved problemer kan du kontakte administrator Therese Møller-Andersen therese.moellerandersen.01@regionh.dk, som administrerer bookingsystemet på CAMES.
Gå ind på CAMES hjemmeside og læs mere om (transvaginal ultralyd) TVUL simulation;
http://cekusim.dk/#courses/2342c72b00d6c35cccd64498ad43f7d1

Vi forventer at du har bestået og fremvist(sendt) beviset herfor til Eva Dreisler og Pernille Dehn
indenfor 3 uger
Det tilstræbes at træningen foregår i de første par uge i ansættelsen. Har lægen tid og lyst til at bruge sin
fritid før ansættelsens start, er man velkommen – fridagen herfor gives når beviset er fremvist.
Trans abdomnial UL i gynækologisk klinik foregår som sidemands oplæring i den kliniske hverdag.
FEEDBACK: Både den abdominale og den videre uddannelse i transvaginal UL foregår bla. med feedback
værktøjet OSAUS
Det er målet, at du skal opnå en OSAUS score på XXX før din bagvagt ikke behøver at være med på alle dine
skanninger ift. en given UL US.

Obstetrisk ultralyd
Obstetrisk-UL for I-læger:
Tilbydes 4 dage (½ dag i 4002 mhp. biometrier + ½ dag i 4001 sammen med speciallæge både mht. patient
planer og supplerende øvelse i biometrier, når speciallægen taste/dikterer).
• Fortrolighed med ASTRAIA (obligatorisk at anvende ved alle tilvækst skanninger)
• OSAUS skalaen skal anvendes ved kompetence vurderinger
• Opnå kompetence i cervix skanninger (dette foregår også i det øvrige arbejde i obstetrikken og
godkendes med billeder, der vises til og godkendes af egen Hovedvejleder eller evt. Ann Tabor).

