Undervisningsaktivitet på gynækologisk-obstetrisk afdeling
Rigshospitalet
Januar 2019

UL/ScanTrainer
(For Intro og AP-læger)
(lægeroller: medicinsk
ekspert)

Laparoskopisk træning
(for introlæger)
(lægeroller: medicinsk

Obligatorisk introduktion til transvaginal UL på ScanTrainer.
Del af introduktionen i afdelingen. Foregår som simulations træning på CAMES.
Tilmeldes via Kursusportalen/Plan2Learn. Introduktionen gives af overlæge Eva
Dreisler eller afdelingslæge Abelone Sakse. I afdelingen gives opfølgende
introduktion til UL (spørg UAO Kristin Røssaak)
Det er muligt at træne på LapSim på CAMES (gl. CEKU) – i det nye simulations
center i Theilum bygningen.
Tilmelding: Kursusportalen/Plan2Learn

ekspert)

Alle Intro-læger får
1. dag til teoretisk kursus på CAMES
2. & 3.dag til selv-adm. af træning på simulator på CAMES
4. dag til operation på gris
Evt. kursister der ikke har haft simulations træning kan få dele af ovenstående.
På lægegangen på 4232 findes ’black-box-simulator’ med mulighed for at øve
laparoskopisk kirurgi – spørg evt. UKYL & UAO

Introlægekursus
(for introlæger)
(lægeroller: medicinsk

Alle introduktionslæger skal på kursus i praktisk og teoretisk gynækologi og
obstetrik. Kurset afholdes på Hvidovre hospital i januar og juni mdr. Man skal
selv melde sig til kurset og bede om fri hos vagtplanlæggeren.

ekspert)

Obstetrisk
færdighedstræning
(ikke for AP-læger, enkelte
indgår dog, hvis de
planlægger arb. i Grønland el.
andet - dette aftales med
UAO)
(lægeroller: medicinsk
ekspert)

STAN/CTG kursus
(For læger undtaget APlæger)
(lægeroller: medicinsk

Ansatte i obstetrisk klinik (dvs. læger, jdm, SOSU sygepl) og læger (AP-læger
undtaget – de får særskilt undervisning) der i vagten indgår i arbejdet på
fødegangen skal gennemføre obstetrisk træning i bla. forløsning ved
fastsiddende skuldre, post partum blødning, neonatal genoplivning og svær
præeklampsi.
Kontakt ansvarlig jdm. Runa Hvid Joensen

ekspert)

STAN kursus for jordemødre og læger tilbydes til de læger, der ikke for nylig er
STAN-certificeret i anden afdeling, og som arbejder på fødegangen
Spørgsmål og tilmelding til jdm. Kristine Sylvan Andersen ksa@rh.dk
Der er E-læring som skal gennemføres før kurset.
Kurset bookes i Plan2Lean. Dato skal cleares med Pernille Dehn.

Uddannelseslægernes
undervisning

Uddannelseslægerne underviser hinanden lige efter afrapportering af vagten på
fredage kl. 08.10 til 08.50

(lægeroller: Kommunikator &
administrator & Akademiker /
forsker og underviser)

Mind gerne vagtholdet og dagens oplægsholder af fredags 5 minutter om at overholde tiden.

Uddannelseslægerne er selv ansvarlige for at undervise og organisere
undervisningen(AP/I/H1-2 – når H2 & H3 bliver bagvagter kan de vælge ikke at deltage, da
de ofte har andre funktioner).
Der gennemgås også cases ved fredagsundervisningen.
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Ansvaret for planlægning går på skift mellem introduktions-lægerne ca. 2 mdr.
til hver.
Det er én af introduktionslægernes administrative opgaver.
Alle også AP- læger forventes at byde ind og undervise.
Torsdag morgen
Hver uge 8.10-8.55

Planlægges af H1 læger på skift ca. 3-4 mdr. ad gangen afh. af antal H1 læger i
afdelingen.
Undtaget ferie og helligdage
Kræver langsigtet planlægning og kan f.eks. være ph.d. foredrag fra egen eller
andre afdelinger, opdatering på emner/behandlinger fra andre afdelinger –
(lægeroller: Kommunikator & tiltag fra lægeforeningen & andet – kun fantasien sætter grænser.
administrator & Akademiker / Én torsdag pr mdr. (oftest 1.el 2.) afholdes Intern kliniktid med dagsorden, der
forsker og underviser)
udsendes inden dagen forud gået af en mail alle med indkaldelse af emner der
ønske drøftet. OBS særlig opmærksomhed på at klinikcheferne får meldt emner
ind.
Der udsendes/opsættes i god tid plan for månedens torsdage og løbende
opdateringer ved ændringer.
Opgaven udløser et tillæg til den uddannelsesøgende som har opgaven –
administreres af sekretær, der står for løn mm.
Én regel: ingen medicinalfirmaer – hvis et særligt ønske herom aftales det med klinikcheferne.

UL onsdag morgen
På gyn ugeskema stå anført en YL som ansvarlig for at sætte sig ind i ptt til
(ulige uger)
konferencen.
(lægeroller: Kommunikator & Vær opmærksom, hver uge om du er den.
administrator)
DU skriver konferencebeslutning i journalen og kontakter henvisende læge, som
kontakter pt
UL listen ligger under Delte patienter i SP
Endokrin konference
På gyn ugeskema stå anført en YL som ansvarlig for at sætte sig ind i ptt til
onsdag morgen
konferencen.
(lige uger)
Vær opmærksom, hver uge om du er den ansvarlige.
(lægeroller: Kommunikator & DU skriver konferencebeslutning i journalen og kontakter henvisende læge, som
administrator)
kontakter pt
Endokrin-listen ligger under Delte patienter i SP

GN konference
(onsdag eftermiddag kl.
14.30)

(lægeroller: Kommunikator &

Kontakt UKYL Carsten Lindberg Fagö-Olsen/Anette Tønnes, dersom der ikke er
patienter på listen.
Konferencen foregår på GN og det er en opfølgning på de børn, der vil få eller
har haft et kompliceret obstetrisk og føtalmedicinsk forløb.
Alle er velkomne og konferencen giver et højt fagligt indblik i kompliceret
neonatalogi.er valgt ud. Evt. spørg om der er nogle, GN ønsker på listen.

administrator)

HUSK!

Du er selv ansvarlig for at være opdateret på de obligatoriske kurser på
Kursusportalen, bla. brandkursus, håndhygiejne, hjertestop, neonatal
genoplivning.
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