KBU-Introduktionsdag - velkommen som forvagt på Aalborg UH
”KBU-Introduktionsdag - velkommen som forvagt på Aalborg UH” er primært målrettet alle nyansatte KBUlæger, men er også relevant for præ-KBU og introlæger, der ikke tidligere har været tilknyttet Aalborg
Universitetshospital, og som skal fungere som forvagter.
Formålet med dagen er at give de nyansatte læger et fælles fagligt udgangspunkt, og samtidig skabe et
fællesskab på tværs af afdelingerne.
”KBU-Introduktionsdag - velkommen som forvagt på Aalborg UH” er et supplement til den lokale afdelings
introduktion – og fokuserer på arbejdsfællesskabet omkring akutte patienter og lokalt ”know how”. Dagen følges
op af månedlige ”Forvagtsforum”, hvor forskellige tematikker tages op (fx ”Klinisk vejledning”, ”Skemalægning”
og ”Fra hospitals-KBU til praksis-KBU), og hvor der samtidig lægges vægt på fællesskabet på tværs af
afdelingerne.
Hvornår
8.10-8.30

Hvad
Velkomst, baggrund og formål med dagen
Uddannelse på arbejdspladsen, kompetencevurdering og ansvar for egen læring

8.30-9.30

At arbejde som forvagt på Aalborg UH – En vigtig opgave
Patientens vej gennem Aalborg UH – lægens arbejdsopgaver
Præhospitalet, akutmodtagelsen og videre på afdeling/hjem

9.30-9.45

PAUSE, kaffe + rundstykker

9.45-10.45

Rundvisning + gruppediskussioner om dilemmaer og ”ring rigtigt”

10.45-11.45

Flow og samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper - forventninger og prioriteringer
Hvordan sikres et godt flow, hvor alle hjælper hinanden? Indblik i koordinatorernes rolle
(sygeplejerske, akutlæge), når mange patienter skal igennem modtagelsen fordelt på få timer
og få stuer
God mundtlig kommunikation. Sygeplejerskens og akutlægens oplevelse af den gode
kommunikation – hvad har de brug for fra forvagten, og omvendt hvad kan forvagten bruge
dem til?
God skriftlig kommunikation og overlevering. Journaldiktat og epikrise

11.45-12.15

FROKOST, sandwich og kildevand

12.15-12.40

Den gode røntgenhenvisning

12.40-13.25

Fællesskab og forventninger til arbejdet
Gruppearbejde omkring forventninger til det kommende arbejde som KBU-læge på Aalborg
UH på tværs af afdelingerne

13.25-14.00

Ligsyn, dødsattest og obduktion

14.00-14.45

Rundbordssnak med afdelingernes UKYL’er (med kaffe)
Forventningsafstemning og spørgerunde

14.45-15.15

Vigtige informationer, evaluering og afslutning
Fremtidigt netværk for KBU – ”Forvagtsforum”

