Lægers UddannelsesForum (LUF)

Alt om lægers uddannelse på Aalborg Universitetshospital samlet på ét sted!

LUF - Alt om uddannelse på ét sted

Information til nye læger

På LUF kan du finde opdateret information om både lægers postgraduate uddannelse på Aalborg Universitetshospital og speciallægeuddannelsen generelt.

Vi har samlet en ”startpakke” med nyttige oplysninger til læger, der for eksempel
overvejer at søge klinisk basisstilling eller
anden uddannelsesstilling på Aalborg
Universitetshospital.

Lægers Uddannelsesforum (LUF) på
www.luf.aalborguh.rn.dk er en portal
for lægers uddannelse på Aalborg Universitetshospital.

Hjemmesiden bruges aktivt som kommunikationskanal. Det er derfor vigtigt,
at læger på Aalborg Universitetshospital - som er involverede enten som uddannelsestager eller uddannelsesgiver
- jævnligt orienterer sig på siden.
Siden kan for ansatte tilgås via ”lokale
sider og links - Aalborg Universitetshospital” på PersonaleNet. For eksterne
tilgås den via Aalborg Universitetshospitals hjemmeside under fanebladet
”Sundhedsfaglige”.
Du kan bla. finde følgende informationer på siden:

Nyheder om uddannelse

Stort og småt, som relaterer sig til speciallægeuddannelsen, bliver lagt på
hjemmesiden som nyhed og kan ses på
forsiden.
Nyhederne handler om alt fra aktuelle
kurser, nye værktøjer, dagsorden til Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) til nye retningslinjer omkring speciallægeuddannelsen.
Det anbefales at oprette abonnement
på nyhederne, så du får en mail, når der
bliver lagt en nyhed på siden.
De kvartalsvise nyhedsbreve om postgraduat uddannelse, som bliver sendt
ud til den enkelte læge via email, ligger
også tilgængelige på hjemmesiden.

Hjemmesiden byder på et væld af praktiske informationer henvendt til nyansatte
læger.

Speciallægeuddannelsen fra A-Z

På LUF har vi samlet alt omkring speciallægeuddannelsen i en guide og dermed
gjort det lettere for dig at finde den information, du søger.
På hjemmesiden er der detaljerede beskrivelser af alle elementerne i speciallægeuddannelsen med udførlig gennemgang af henholdsvis:
• Speciallægeuddannelsen overordnet
• Klinisk basisuddannelse
• Introduktionsuddannelsen
• Hoveduddannelsen
Hvert af uddannelsestrinnene er bygget
op efter samme skabelon med beskrivelse af ansættelse, redskaber, generelle
kurser, dokumentationskrav samt videre
henvisning til næste uddannelsestrin.
Man kan således selv finde svar på rigtig
mange spørgsmål omkring speciallægeuddannelsens forløb.
Endvidere findes der dedikerede sider til
beskrivelse af specialerne, generelle kurser, forskningstræning samt dokumentation og uhensigtsmæssige forløb.
Alle siderne indeholder links til Sundhedsstyrelsen, Videreuddannelsesregion
Nord, specialeselskaberne samt kursusudbydere.

Lægers UddannelsesForum (LUF)
www.luf.aalborguh.rn.dk

3-timersmøder

Du kan finde de skabeloner, som vi
bruger til introduktionssamtalen, justeringssamtalen samt slutsamtalen på
Aalborg Universitetshospital - samt information om vejledersamtalerne.

3-timersmøderne er en mulighed for den
enkelte yngre læge til at komme med innovative forslag til forbedring af uddannelsen i specialet og på hospitalet. De
gode idéer formidles på tværs af specialerne i årets 3-timersrapport.

”Karriereværket”, som er et samtaleværktøj til karrierevejledning, findes
også på siden.

Al information om 3-timersmøderne ligger på hjemmesiden sammen med 3-timersrapporterne fra 2002 frem til i dag.

Derudover ligger der link til bl.a. en skematisk oversigt over funktionsområder
for den uddannelsesansvarlige overlæge,
hovedvejleder og klinisk vejleder samt
beskrivelse af arbejdsopgaver for hovedvejleder og den daglige kliniske vejleder.

Du kan læse mere om 3-timersmøderne,
finde instruktion til afholdelse af et 3-timersmøde samt downloade rapporterne fra tidligere år på hjemmesiden.

En vigtig del af speciallægeuddannelsen
er vejledningen af uddannelseslægen.
Derfor finder du en side med information om vejledning og vejlederkurser
med særlig vægt på inddragelse af lægerollerne.

Inspektorbesøg

Når der planlægges inspektorbesøg, kan
man få hjælp på LUF.
Her kan du finde den interne procedure
for inspektorbesøg på Aalborg Universitetshospital.
Endvidere er der link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du finder alle
relevante dokumenter omkring inspektorbesøget, herunder vejledningen, manualen samt selvevalueringsskemaet.
Derudover kan du finde de hidtidige inspektorrapporter.

Efter- og videreuddannelse

Her finder du link til kompetencegivende
og obligatoriske kurser samt tilmelding
og link til kursusansøgningssystemet.

På Aalborg Universitetshospital prioriterer vi at involvere de yngre læger i tilrettelæggelsen af deres kliniske uddannelse.
Derfor afholdes der én gang om året
3-timersmøder.

Værktøjskasse

I værktøjskassen har vi samlet relevante
uddannelsesredskaber under overskrifterne:
• Kompetencevurdering
• Litteratur
• Læringsredskaber
Under kompetencevurdering kan du finde evalueringsredskaber, herunder information om elektronisk 360°-feedback.
Litteratursiden indeholder henvisninger
til tidsskrifter og anden litteratur inden
for medicinsk pædagogik.
Søger du skemaet til dagens case, ISBARtjeklisten, donut-metoden eller andre
gode redskaber, kan de findes under læringsredskaber i værktøjskassen.

Nyttige links

På LUF er der lavet en side med nyttige
links omkring speciallægeuddannelsen både på hospitalet, i regionen, i uddannelsesregionen samt overordnet.
Det du ikke finder på LUF, kan du finde
via disse links.

Kollegiale fora

På denne side finder du henvisning til
Yngre Lægerådet på Aalborg Universitetshospital, Det Fælles Videreuddannelsesråd i Region Nordjylland samt Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Nord.

Nøglepersoner

Du har mulighed for at finde nøglepersoner omkring speciallægeuddannelsen
på LUF, herunder den uddannelseskoordinerende overlæge.
Derudover findes 3 netværkslister for
henholdsvis uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre
læger samt 360°-facilitatorer på Aalborg Universitetshospital.
Information om det lokale uddannelsesudvalg - Det Postgraduate Uddannelsesudvalg (DPU) - ligger ligeledes på hjemmesiden. Du kan se, hvem der aktuelt er
medlem, og læse de seneste referater.
Sluttelig kan du finde de postgraduate
kliniske lektorer på hospitalet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende hjemmesiden eller postgraduat uddannelse
ved Aalborg Universitetshospital - eller
mangler du noget på siden - er du velkommen til at tage kontakt via oplysningerne nederst på siden.

Kontakt
Uddannelseskoordinerende overlæge
for speciallægeuddannelsen
Susanne Nøhr
Ph.d., MLP, postgraduat klinisk lektor
Tlf.: 97 66 62 63
E-mail: susanne.noehr@rn.dk

Forskningens Hus
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

www.luf.aalborguh.rn.dk
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