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Syv initiativer
1. Etablere og udvikle RHN som uddannelseshospital med et
stærkt læringsmiljø
2. Etablere Center for Klinisk Uddannelse som en samlende
organisation på uddannelsesområdet
3. Sidestille uddannelse og forskning med kliniske drift
4. Prioritere en tværfaglig tilgang til uddannelse og forskning
5. Tænke tværsektorielt og mellem hospitalsenheder
6. Øge hospitalets andel i den medicinske kandidatuddannelse
7. Styrke færdigheds-, simulations- og forskningsområdet
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Forord
Uddannelse skaber udvikling, udfordrer det etablerede og sikrer fremtiden.
Uddannelse af både kommende og nuværende medarbejdere står derfor helt centralt i Regionshospital Nordjyllands virke. Vi vil være det bedste uddannelseshospital blandt Danmarks regionshospitaler.
Gennem uddannelse og opkvalificering vil vi være en attraktiv arbejdsplads, hvor viden og praksis
udvikles tværsektorielt og tværprofessionelt til gavn for patienter og pårørende.
Et Talenternes Hus, hvor talenter trives, støttes og udvikles.
På Regionshospital Nordjylland skal der være plads og rum til, at talentfulde og motiverede studerende og ansatte kan blive maksimalt udfordret og udfolde deres talent.
Hospitalsledelsen
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Ambitionen om et uddannelseshospital
Et uddannelseshospital er et hospital, der tilbyder klinisk uddannelse og træning til nuværende og
fremtidige sundhedspersonaler.
Mærkatet ”Uddannelseshospital” er traditionelt knyttet til universitetshospitalerne, hvor man i et
samspil mellem universitetet og andre uddannelsesinstitutioner tilrettelægger uddannelsesforløb
for fremtidens sundhedsprofessionelle.
Regionshospital Nordjylland (RHN) ønsker at udvide dette koncept efter en særlig tværfaglig model, hvor der er fokus på først og fremmest de sundhedsprofessionelles uddannelser men også på
andre faggrupper, som spiller en vigtig rolle i hospitalets hverdag.
Uddannelseshospitalet har som overordnet formål at tilbyde de studerende klinisk uddannelse og
træning inden for forskellige specialer og med udgangspunkt i patientforløbene. Undervisningen
tilstræber at være klinisk evidensbaseret og gerne med inddragelse af viden og erfaring fra hospitalets egne forsknings- og udviklingsprojekter. Et uddannelseshospital er ofte et universitetshospital, men ikke nødvendigvis – det kan også være et regionshospital.

Talentudvikling
At etablere et fokuseret uddannelsesmiljø på et regionshospital giver nye muligheder for at udvikle
uddannelses- og karriereveje.
RHN skal være Talenternes Hus, hvor de ansatte kan se muligheder for at forfølge faglige interesseområder og dygtiggøre sig indenfor disse.
Kerneopgaven for uddannelseshospitalet er, hvordan vi kan udvikle egne talenter indenfor både
forskning, klinik, service, administration, ledelse osv. Med en intern ”forsyningsmodel” integreres
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løsninger på hospitalets nuværende og fremtidige udfordringer. Talentudvikling skal være en naturlig del af jobbet for de ansatte i en lærende organisation og vil kunne medvirke til rekruttering
og fastholdelse af dygtige, nysgerrige og ambitiøse kolleger.
Ud over fokus på den indre uddannelsesplatform, så indeholder ambitionen om uddannelseshospital også tiltag rettet mod hospitalets omgivelser, herunder samarbejdspartnere.

Regionshospitalets styrker
På Regionshospital Nordjylland sætter vi pris på korte og overskuelige kommandoveje, og de kendetegner hospitalet. Vi får tingene til at ske, fordi vi kender hinanden godt på tværs af afdelinger,
fag og struktur. Der eksisterer en nærhed mellem undervisning, klinik og forskning, som bidrager
meget positivt til et godt uddannelses- og læringsmiljø.
Derudover kan hospitalet qua sin størrelse og integration i det omkringliggende samfund etablere
nye og visionære uddannelsesmuligheder, der understøtter morgendagens kompetencebehov.
Klinisk forskning og udvikling har i en årrække været højt prioriterede aktiviteter i den samlede
sundhedsfaglige strategi og profil ved RHN. Forskning og udviklingsprojekterne ved hospitalet
tager typisk udgangspunkt i patientrelaterede problemstillinger og andre kliniske udfordringer
med det formål at sikre bedre patientforløb målt på patienttilfredshed og på relevante kliniske
parametre. Projekterne har ofte en tværfaglig tilgang, hvor læger og øvrige sundhedsprofessionelle
faggrupper samarbejder.
Nærheden imellem klinik, forskning og uddannelsesmiljøet er således et tydeligt omdrejningspunkt i den samlede uddannelsesstrategi for hospitalet. Den eksisterende organisation omkring
forskning og udvikling giver dog også muligheder for i højere grad at inddrage netop disse områder som tilbud til de studerende i regi af RHN som uddannelseshospital.
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RHN's ambitioner om at prioritere og støtte uddannelse gælder uanset, om der er tale om den
nye studerende, der tager sine første skridt i faget eller den garvede professionelle, der gerne vil
udvikle og udfordre sig selv gennem hele karrieren.

Et bredt forpligtende samarbejde
Hospitalet er en stor uddannelsesinstitution, og uddannelse, videre- og efteruddannelse er således en af vores kerneområder.
Men et uddannelseshospital skaber vi ikke alene.
RHN har en tæt tilknytning til de sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland,
herunder det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet i forbindelse med lægeuddannelsen, og professionshøjskoler som University College Nordjylland (UCN) med de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, herunder sygeplejersker, bioanalytikere, terapeuter
m.fl.
Dette forhold skal styrkes og udvikles. Ambitionen er, at uddannelse skal tænkes på nye måder.
Særligt i forhold til de tværsektorielle og tværprofessionelle områder, hvor også kommuner og
erhvervsliv får en rolle.
I Regionshospitalet foregår en lang række innovative processer, der retter sig imod udvikling af
produkter og arbejdsprocesser m.m. I samspil med erhvervslivet udvikles nye løsninger og muligheder, der gavner patienterne. Samarbejdet vil desuden give uddannelsesmuligheder, der bygger
bro mellem hospitalet og de omkringliggende lokale miljøer.
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Uddannelsesspor på Regionshospital Nordjylland
Folkeskole
9./10. klasse

Gymnasiel uddannelse

Erhvervsskole
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HF, STX, HHX, HTX

Elev-/læreplads

Professionshøjskole

Universitet

Ernæringsassistent,
rengøringstekniker, elektriker,
tømrer, medicotekniker, gartner,
maler, smed, teknisk designer,
logistikassistent, receptionist,
kontorassistent, social- og
sundhedsassistent, lægesekretær, ambulancebehandler

Klinisk diætist, fysioterapeut,
ergoterapeut, sygeplejerske,
jordemoder, pædagog,
socialrådgiver, bioanalytiker,
radiograf, datamatiker,
lærer, IT-medarbejder,
økonomikonsulent

Læge, psykolog, forsker,
IT-medarbejder, bibliotekar,
præst, sociolog,
sundhedsøkonom,
kommunikationskonsulent
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Tværfagligt forsknings- og udviklingsmiljø i
Center for Klinisk Forskning
Udover at tilbyde uddannelse og videreuddannelse har uddannelseshospitalet et tværfagligt forskningsmiljø. RHN har siden oprettelsen af Center for Klinisk Forskning (CKF) i 2009 opbygget en
robust forskningsenhed og har gennem den seneste årrække øget sit fokus på forskning markant.
I ambitionen med Uddannelseshospital ligger, at vi har rammerne, netværket og faciliteterne uanset, om man ønsker at fordybe sig i stort ph.d.-projekt eller mindre udviklingsprojekter.
Center for Klinisk Forskning indgår i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og har siden sin
begyndelse tjent det formål at udvikle og styrke den sundhedsvidenskabelige forskning ved RHN
og i Region Nordjylland.
Forskningen tager sit udgangspunkt i de patientnære kliniske problemstillinger og behov for at
forbedre udredning og behandling af sygdomme samt at styrke sundheden.
Forskningen ved CKF favner bredt. Ved afslutningen af 2018 var mere end 12 ph.d.-studerende,
udover kandidat- og bachelorstuderende, tilknyttet en lang række forskningsprojekter indenfor
forskellige molekylærbiologiske og kliniske specialer, herunder gynækologi/obstetrik, gigtsygdomme, lungemedicin, hjertemedicin, børnesygdomme mv.
CKF har et større velfungerende laboratorium, som mestrer en lang række essentielle metoder og
teknikker. Særligt stor opmærksomhed og tilsvarende forventninger er der rettet mod forskningsaktiviteter inden for det humane mikrobiom i såvel tarmen som blæren.
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CKF ønsker, som led i en samlet tværdisciplinær strategi, at tiltrække forskere inden for en bred
vifte af sundhedsfaglige grupper ved hospitalet, herunder sygeplejersker, radiografer, diætister,
bioanalytikere og terapeuter, som måtte have interesse, lyst og motivation for at arbejde med
sundhedsudvikling, kvalitet og forskning i kombination med det kliniske virke.
Om end CKF på flere indsatsområder har sin egen mission, så er det vigtigt at understrege, at
CKF er en integreret og understøttende del af den samlede mission for RHN som et moderne og
tidssvarende effektivt hospital med dygtige og engagerede medarbejdere.
I Center for Klinisk Forskning er der er ca. 14 ansatte, herunder læger, molekylærbiologer, sygeplejersker samt andet videnskabeligt, sundhedsfagligt og administrativt personale, som med forskellig faglig baggrund bistår i den samlede proces fra idé til gennemført ph.d.-projekt.

Færdigheds- og simulationstræning i VenSim
Færdighedstræning og simulation er i stigende grad en væsentlig del af alle moderne sundhedsuddannelser globalt og er et effektivt læringsredskab til at omsætte teoretisk viden til praktiske
færdigheder. Træning i det simulerede miljø forbereder studerende og sundhedsprofessionelle til
de store udfordringer i arbejdet uden at udsætte patienter for unødvendig risiko.
Derfor har RHN etableret et Færdigheds- og Simulationscenter i Hjørring og Frederikshavn med
fantomer og simulationsudstyr, som gør det muligt at træne både simple og komplekse færdigheder til gavn for patientsikkerheden.
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Færdighedstræning og simulation et redskab til
•• At omsætte teoretisk viden til handlekompetence
•• At forbedre teamsamarbejde og kommunikation
•• At udvikle lederrollen i behandlerteams
•• At forebygge utilsigtede hændelser
•• At øge patientsikkerhed
VenSim – Vendsyssels færdigheds- og simulationstræningscenter - har åbent 37 timer ugentligt, 46
uger om året. VenSim råder over tre lokaler i Hjørring. To af disse fungerer med dukker til simulation samt fantomer til færdighedstræning. Det sidste lokale er indrettet med tv-skærm og plads
til undervisning eller benyttes til debriefing efter simulationstræning. Dertil kommer, at mange
seancer gennemføres på de enkelte afdelinger med VenSims udstyr.
VenSim ledes af hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge samt daglig leder, og der er tilknyttet et større korps af eksterne undervisere med sundhedsfaglig baggrund. Størstedelen er
instruktøruddannede.

Udviklingen hen mod Uddannelseshospitalet
Vi anerkender, at vejen hen mod et uddannelseshospital ikke er en beslutning men en proces, og at
krumtappen er en erkendelse og etablering af en ny kultur, som værdsætter uddannelse, forskning
og udvikling på niveau med opfyldelse af produktionsmål og budgetoverholdelse.
Målet nås ikke ved at opsætte et messingskilt på en dør men kun ved en proces, der omfatter hospitalets uddannelseskultur i bredden og inddrager alle medarbejdere og ledere.
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Uddannelseshospital – eksempler på tiltag
Etablering af Center for Klinisk Uddannelse
Regionshospital Nordjylland yder et væsentligt bidrag til uddannelse af fagprofessionelle indenfor
sundhedsfagene i Nordjylland. Medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med uddannelse på
det operationelle og strategiske plan, er ansatte i Hospitalsledelsen, Staben, VenSim, Afdelinger
og i Klinikkerne.
Ved hospitalet findes der formaliserede og uformaliserede netværk og råd, der beskæftiger sig
med og driver uddannelse i det daglige. Eksempler er Netværksgruppen i VenSim, Den Tværfaglige
Uddannelsesgruppe og Det Postgraduate Uddannelsesråd.
Hospitalets hjemmeside spejler ikke blot denne diversitet og bredde i markedsføringen af hospitalet som en uddannelsesinstitution men også, at der ligger en betydelig opgave i ajourføring og
professionalisering af området.
Tiden er inde til at gøre op med uddannelsesområdets søjletænkning og at høste synergien ved at
tænke på tværs af specialer og personalegrupper.
Derfor skal Center for Klinisk Uddannelse etableres. Det vil tilvejebringe en murstensløs matrixorganisation, der rækker ud i alle matrikler, afdelinger og afsnit.
Vi får skabt et forum for fælles dialog, som kan afstikke fælles pejlemærker indenfor hospitalets
uddannelsesfunktioner.
Det er vurderingen, at etableringen af CKU er en nødvendig præmis allerede i starten af konceptudviklingen.
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En organisatorisk model, som er indenfor rækkevidde og kan håndteres indenfor de givne rammer, er:
Kirurgi

Børn og Unge

Afsnit 202

Afsnit 204

Afsnit 205

Afsnit 404

Frederikshavn

Deltidsansatte sygeplejersker

Center for Klinisk Uddannelse
Færdigheds- og Simulationstræning (VenSim)
Uddannelse af Sundhedsprofessionelle
Medicinsk pædagogik og læring

Kliniske
uddannelsessygeplejersker

UAOer/UKYLer

Medicin

Kirurgi

Radiologi

Patologi

Gyn/Obs

Anæstesi

Reumatologi

Akut Medicin

Tværsektorielt – fælles skolebænk
Hospitalet forfølger sine målsætninger indenfor faglig udvikling ved at etablere tilbud, der understøtter særlige fokusområder, der skal løftes eller udvikles. Herefter planlægges en intensiv
indsats, der sikrer, at området løftes kollektivt i hospitalet. Disse tilbud vil desuden rette sig imod
samarbejdspartnere i andre sektorer. Vi kalder det ”fælles skolebænk”, og potentialet tænkes altid
ind i de tilbud, som hospitalet fokuserer på.

16

Talenternes Hus

Med strategien ”Kompetenceudvikling i arbejdsfællesskaber 2017-2020” har de mellemlange videregående uddannelser fået en tydelighed omkring, hvad hospitalet satser særligt på.
Overskrifterne er
•• Øget samarbejde mellem sektorerne
•• Udvikling af fremtidens patientforløb
•• Ulighed i sundhed
•• Patient- og pårørendeinddragelse
•• Den komplekse medicinske patient
Til alle områder udvikler vi interne og eksterne tilbud, der støtter op om, hvordan de ansatte kan
styrke både individuelle og kollektive kompetencer indenfor områderne. Alle miljøer er i gang med
at beskrive netop deres kernekompetencer, og parallelt hermed udbydes interne uddannelsesforløb, der sikrer en samlet udvikling på tværs af sektorer og fag. Eksempler er palliation, grundlæggende medicinsk sygepleje, forebyggelse af indlæggelse m.m. Flere af tilbuddene udbydes til
samarbejdspartnerne i kommunerne.

Tværprofessionelt – vi løfter i flok
Samspillet imellem de mange aktører i sundhedsvæsenet skal dyrkes som en særskilt disciplin, der
har potentiale til at udvikle arbejdsgange og tegne fremtidens behov for opgavevaretagelse på nye
måder. En lang række tilbud henvender sig tværprofessionelt og vil træne den enkelte i at udnytte
de synergieffekter, der findes indenfor dette felt.
I den samlede strategi for sundhedsområdet har Region Nordjylland disse målsætninger for uddannelsesområdet:
•• Uddannelse skal være en synlig og ledelsesforankret ydelse, som prioriteres på linje med driften
•• Der skal sikres tværfaglighed i uddannelserne, så den forløbsorienterede tankegang også
forfølges i uddannelsesmæssig sammenhæng
•• Kvaliteten i de monofaglige mål for uddannelserne skal sikres og styrkes.

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital
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På baggrund af disse delmålssætninger blev det anbefalet, at der etableres tværfaglige uddannelsesgrupper på hospitalerne på tværs af faggrupper. Formålet er at sætte gang i konkrete initiativer,
som fremmer tværfagligheden og fokus på det sammenhængende patientforløb og patientens
team i den kliniske grunduddannelse.
På RHN blev der i 2016 gennemført et udviklingsprojekt ”At løfte i flok”. På baggrund af nylig
revidering af professionsuddannelserne, hvor der i alle uddannelser er kommet et krav om større
fokus på tværfaglighed, er det besluttet at fastholde kursusugen som et koncept, der afvikles to
gange årligt.
Det overordnede formål med ugen er, at der sikres tværfaglighed i uddannelserne, så den forløbsorienterede tankegang også forfølges i uddannelsesmæssig sammenhæng samt, at de studerende får en større forståelse og indsigt i de forskellige faggruppers bidrag til et sammenhængende
patientforløb.
Vi ønsker, at den studerende:
-- Reflekterer over egen og andres rolle i det sammenhængende patientforløb
-- Tager kritisk stilling til egen rolle i de sammenhængende forløb
-- Opnår større indsigt og viden om de forskellige fagområder og deres funktioner
-- Tilegner sig indsigt i det tværfaglige samarbejde
-- Opnår en større forståelse for de forskellige faggruppers bidrag til et sammenhængende
patientforløb
-- Opnår større indsigt i kommunikationens betydning i det sammenhængende patientforløb.
Deltagere i den tværfaglige uge er professionsbachelorstuderende, lægesekretærelever samt medicinstuderende på RHN.
Den tværfaglige uge organiseres overordnet med en introduktionsdag for alle studerende og herefter en hospitalsstafet, hvor de studerende i løbet af de efterfølgende dage kommer på besøg i
hinandens praksis. Ugen afsluttes med et fælles arrangement samt en evaluering af ugen.
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Dreamteam
En del af Regionshospital Nordjyllands uddannelsesstillinger på lægeområdet ligger indenfor kirurgi og gynækologi. Der etablerer vi - som led i Uddannelseshospitalet - et Dreamteam. Dreamteamet er målrettet talenterne indenfor almen kirurgi og gynækologi.
Vi ønsker at tiltrække de læger, der har det største potentiale, til uddannelsesstillingerne i de to
specialer. Vi ønsker at finde og dyrke talenterne. Ved at have fokus på talenterne og ved at skræddersy et uddannelsesprogram vil vi kunne finde de læger, der både har interesse og evner for kirurgi. Ved at dyrke talenterne tidligt tror vi på, at der vil blive skabt dygtigere speciallæger til gavn
for patienterne.
Etableringen af Dreamteam er også et stærkt rekrutteringsparameter. KBU-læger og medicinstuderende vil vælge Hjørring til. De unge læger, der kommer med i Dreamteamet, vil udvikle deres
kirurgiske færdigheder og vil kunne fremvise et meget målrettet CV, som vil kunne bruges, når de
skal søge deres uddannelsesstillinger. En unik mulighed for at komme med i Dreamteam vil gøre
Hjørring til et særdeles attraktivt sted at være for unge læger. Det vil også være nemmere at rekruttere speciallæger, som har haft deres uddannelsesforløb i Hjørring.
I Hjørring er der 46 halvårlige KBU-forløb om året, og i tillæg har Gynækologisk Afdeling medicinstuderende fra Aalborg Universitet på kandidatdelen. Det vil være oplagt at finde talenterne
blandt de to grupper og rekruttere dem til Dreamteamet.
Mål med etablering af Dreamteam er faglighed og patientbehandling. Kort sagt: Dygtigere læger
og dermed bedre patientbehandling
Vi tror på, at de læger, der har været en del af Dreamteamet, naturligt søger en uddannelsesstilling i Hjørring. En nyuddannet speciallæge fra Hjørring vil med større sandsynlighed også søge
slutstilling i Hjørring.

20

Talenternes Hus

Et Dreamteam vil skabe et dynamisk miljø, som vil stimulere netop uddannelse, forskning og
arbejdsmiljø.

Mål med etablering
af Dreamteam er øget
faglighed og bedre
patientbehandling

En stor uddannelsesinstitution
Hospitalet er en stor uddannelsesinstitution og uddannelse, videre- og efteruddannelse er således
et af vores kerneområder.
Se fordelingen af studerende på de korte/mellemlange uddannelser på næste side.

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital
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Semester

Antal hold/studerende

Varighed

Sygeplejestuderende
1. semester
2. semester
6. semester
7. semester

4 hold á 35 studerende
4 hold á 35 studerende
2 hold á 50 studerende
Grupper af bachelorstud., som skal have hjælp

380
1 uge + 3 uger
9 uger
20 uger

Social- og sundhedsassistentelever
3. praktikperiode

4 hold á ca. 45 elever
10-12 elever

12 uger

180

12
2 x 7 uger

12

Jordemoderstuderende

2

2. semester

2

2 stud. har samme praktiksted gennem hele uddannelsen

Bioanalytikerstud. (Patologisk Inst. + Klinisk Biokemisk Afd. Hjørring)
1. semester
2. semester
3. og 5. semester
6. semester
7. semester
7. semester

68-72

PAI/KBA: 6 studerende i 6 uger forår og efterår
PAI/KBA: 6 studerende i 6 uger forår
PAI/KBA: 6 studerende i 14 uger forår og efterår
PAI/KBA: 4-6 studerende i 5 uger forår og efterår
PAI eller KBA: 4-6 studerende forår og efterår
Bachelor PAI eller KBA 4-6 studerende forår og efterår

Radiografstudernede

5

Hele år (undtaget ugerne 20-26)

5

Fysioterapeut-/ergoterapeutstuderende

86

Fysioterapeutstuderende
Ergoterapeutstuderende

62
24

I alt korte/mellemlange uddannelser

22

140
140
100

180

Ambulanceassistentelever
Praktik

Antal stud.
pr. år

733-737
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Lægelige videreuddannelsesstillinger fordelt på specialer

Speciale

Klinisk
IntroduktionsHovedbasisuddannelse
uddannelse
uddannelse

Anæstesi
Diagnostisk radiologi
Patologisk anatomi
Pædiatri
Gynækologi/obstetrik
Kirurgi
Urologi
Akutmodtagelsen/Intern Medicin

0
0
0
0
0
7
0
16

I alt

7
3
1
2
2
4
0
12

4
4,5
2
2
2
5
1
21,5

I alt
11
7,5
3
4
4
16
1
49,5

96

Ud over dette medvirker Regionshospitalet også til uddannelsen af fremtidens praktiserende læger med følgende årsværk:
Speciale

I alt

Intern medicin
Akutmodtagelsen
Reumatologi
Pædiatri
Gynækologi/obstetrik

6,50
4,34
3,75
4,34
4,34

I alt

25,43

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital
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Uddannelser på Regionshospital Nordjylland
Uddannelse på Regionshospital Nordjylland kan overordnet inddeles i:
•• Erhvervsuddannelser
•• Professionsbacheloruddannelser
•• Universitetsuddannelser
•• Efter- og videreuddannelser

Erhvervsuddannelser
Ambulanceassistent
Ambulanceassistentuddannelsen består af et teoretisk og praktisk forløb i ambulancetjeneste på
en Falckstation og på hospital. Teoridelen varetages af Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.
Hospitalspraktikperioderne i uddannelsen indgår i to omgange (5. og 6. praktikperiode) af hver
syv ugers varighed.
5. praktikperiode skal afvikles på medicinsk og kirurgisk afdeling, 6. praktikperiode afvikles med
en uge på anæstesiafdeling, en uge på psykiatrisk afdeling og fem uger i akutmodtagelse.
På RHN afvikles 5. praktikperiode på Afsnit 404, som er sengeafsnittet i Akutmodtagelsen i Hjørring med en uges fokuseret ophold dels på Hjertemedicinsk Afdeling og dels på Lungemedicinsk
Afdeling.
Hospitalspraktikken i 6. praktikperiode afvikles på Afsnit 402 – Akutmodtagelsen.
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Ambulancebehandler
Uddannelsen af ambulancebehandlere finder sted på CAMES i Herlev og på SOSU Nord i Aalborg.
Region Nordjylland er praktikvært for 6-10 ambulancebehandlerpraktikanter årligt. Den overordnede planlægning og fordeling af hospitalspraktikforløbene i Region Nordjylland varetages af
uddannelsesudvalget for uddannelse af ambulancepersonale.
Hospitalspraktikken afvikles på Aalborg Universitetshospital eller på RHN.

Lægesekretær
En gang årligt opslås der ni elevstillinger til den toårige uddannelse som lægesekretær. Selve uddannelsen til lægesekretær veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleopholdet foregår på Aalborg Handelsskole. I uddannelsesperioden vil der være forskellige praktiksteder vekslende mellem
medicinske og kirurgiske områder for derved at sikre den bedst mulige indsigt i de forskellige specialer på hospitalet. På Regionshospitalet er der ansat en uddannelsesleder, og på hver afdeling
er der ansat elevansvarlige.
Uddannelseslederen planlægger praktikforløbene i samarbejde med de elevansvarlige, og der bliver lagt meget vægt på individuelle forløb. Der afholdes løbende møder med elever og uddannelsesleder. Uddannelseslederen og elevansvarlige afholder ligeledes møder for at sikre, at den
enkelte elev får det mest optimale forløb.
Praktikken forløber som sidemandsoplæring, hvor man som elev har de samme opgaver som de
uddannede sekretærer, dog med grundig oplæring og supervision af de elevansvarlige.
På hele RHN vægtes læringsmiljøet højt for alle faggrupper. Derfor bliver der løbende tilrettelagt
forløb for de uddannelsessøgende på tværs af faggrupper for derigennem at få indsigt i de sundhedsfaglige uddannelser, som er på hospitalet. Desuden planlægges der tværfaglige dage på de
enkelte afdelinger.

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital
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Medicotekniker
Medicoteknikere sørger for, at hospitalernes medicotekniske udstyr fungerer og bliver brugt rigtigt. Deres job er struktureret omkring fire hovedområder:
••
••
••
••

Billeddiagnostik
Dialyse
Anæstesi, operation, patientovervågning
Laboratorium

Inden for de fire hovedområder sker der en vis specialisering afhængig af ansættelsesstedet.
Uddannelsen til medicotekniker varer fem år og veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del
af uddannelsen kan eksempelvis gennemføres ved RHN.
Medicoteknikeruddannelsen foregår f.eks. på Århus Tech i Århus eller Viborg.

Ernæringsassistent
Uddannelsen til ernæringsassistent varer tre år og fem måneder og veksler mellem skole og praktik.
Ansættelse som ernæringsassistentelev foregår efter gennemført grundforløb indenfor ”Mad til
Mennesker”, inklusiv de uddannelsesspecifikke områdefag for ernæringsassistentuddannelsen.
Grund- og hovedforløb finder sted blandt andet ved EUC Nord i Hjørring.
Elever, der er i praktik i et af Region Nordjyllands storkøkkener, møder fagligt dygtige ernæringsassistenter, som fungerer som praktikvejledere.
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Gartner
Regionens gartnere er typisk ansat på hospitalerne eller andre steder, hvor der er større, grønne
udendørsarealer eller egentlige haveanlæg.
Uddannelsen til gartner tager 4-4,5 år og veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del af
uddannelsen kan du eksempelvis gennemføre ved tilknytning til et af vores hospitaler.
Grundforløbets første del kan tages på alle erhvervsskoler, mens den anden del kan tages på forskellige skoler i Danmark, fx TECHCOLLEGE Aalborg, EUC Nordvest (Morsø Landbrugsskole),
Jordbrugets Uddannelsescenter i Århus eller Lægård Landbrugsskole i Holstebro.

Portør
Portørerne varetager praktiske opgaver som for eksempel patienttransport og betjening af teknisk
udstyr. Portørerne deltager i behandlerteams, der håndterer patienter med kritisk sygdom - fx
hjertestopteam.
Portøruddannelse består af en obligatorisk, teoretisk basisuddannelse, der veksler med praktik på
ansættelsesstedet. Uddannelsen varer cirka otte måneder, hvoraf 30 dage er undervisningsdage
på skolen. Alle gennemfører basisuddannelsen hurtigst muligt efter ansættelse som portør.
Overbygningsuddannelsen er ligeledes obligatorisk og sammensættes i samarbejde med arbejdslederen i henhold til funktionsområdet. Overbygningsuddannelsen består af 20 undervisningsdage og kan først gennemføres efter, at du har bestået basisuddannelsen.
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-skolen i Århus.

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital
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Rengøringstekniker
På RHN arbejder rengøringsteknikere med professionel rengøring. Desuden indeholder jobbet
vedligeholdelsesopgaver, udførelse af mindre reparationer og medvirker til anretning af mad til
patienter.
Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager op til 2 år og veksler mellem
skole og praktik. Praktikken kan eksempelvis foregå på et af Region Nordjyllands hospitaler.

Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse bestående af fire skoleperioder
og tre praktikperioder.
3. praktikperiode ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen”
varer 40 uger, hvoraf RHN varetager de 12 uger. De resterende uger afvikles i primærsektoren.
Praktikforløbene foregår primært på kirurgiske og medicinske sengeafdelinger.
Til at varetage praktikforløbene er der i hvert afsnit ansat praktikvejledere, som alle har gennemført praktikvejlederuddannelsen samt et modul på akademiuddannelse - og dermed har ekstra
kompetencer inden for pædagogik og vejledning.
I Region Nordjylland er der dannet en referencegruppe, hvor uddannelsesansvarlige med ansvar
for social- og sundhedsassistentuddannelsen fra hele regionen deltager. Her udveksles erfaringer
med henblik på udvikling og forbedring af praktikforløbene
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Professionsbacheloruddannelser
Bioanalytiker
RHN varetager uddannelsesopgaven i den kliniske del af bioanalytikeruddannelsen indenfor to
diagnostiske specialer på henholdsvis Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) og Patologisk Anatomisk
Institut (PAI).
Professionsbacheloruddannelsen i bioanalytisk diagnostik er en 3½ årig uddannelse fordelt på
syv semestre. Den teoretiske del af uddannelsen forgår på VIA University College i Aarhus. Der er
klinisk uddannelse/praktik i seks af de syv semestre. Det er muligt at afslutte sin uddannelse ved
at skrive et bachelorprojekt på RHN, som tager udgangspunkt i egen indsamlet empiri fra praksis.
Den kliniske uddannelse og den kliniske undervisning tilrettelægges pædagogisk og varetages af
kliniske undervisere i samarbejde med det øvrige personale på henholdsvis KBA og PAI. Det øvrige
personale fungerer som daglige vejledere i læring af praktiske færdigheder og deltagelse i praksisfællesskabet. Både KBA og PAI samarbejder tværfagligt på hospitalet omkring studerende. De kliniske undervisere har desuden til opgave at danne de studerende til den sundhedsfaglige kontekst
samt støtte de studerende til at skabe en professionsidentitet inden for specialerne på hospitalet.
Der er på enkelte af semestrene mulighed for at samarbejde med primærsektoren.
Der er ansat en uddannelseskoordinerende bioanalytiker, som sammen med tre koordinatorer
fra Region Midt og en i Aalborg varetager den overordnede planlægning og koordinering af de
kliniske uddannelsesforløb.
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Koordinatoren har blandt andet til opgave at understøtte de pædagogiske processer i undervisningen på de kliniske uddannelsessteder.
Bioanalytikere uddannes som ”generalister” inden for fem specialer. Det vil sige, at den nyuddannede ofte har brug for en særlig introduktion og oplæring, når man starter i sit første job. På RHN
har vi særlige introduktionsforløb til nyuddannede, hvor der også bliver tildelt en mentor i den
første tid på afdelingen.
Der er et stort uddannelsesmæssigt samarbejde på tværs af hospitalerne, RHN og Aalborg Universitetshospital. Dette kommer til udtryk i udveksling af studerende og fælles temadage/-uger.

Ergoterapeut
RHN’s praktikpladser for ergoterapeutstuderende er fordelt på tre af hospitalets matrikler i henholdsvis Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.
RHN modtager ergoterapeutstuderende i alle seks praktikperioder under uddannelsen. Disse perioder er af forskellig varighed fra én dag og op til 10 uger. Praktikken giver de studerende mulighed for at afprøve deres teoretiske viden og udvikle deres terapeutiske kompetencer i praksis.
De kliniske undervisere tilrettelægger de enkelte praktikforløb, og læringssituationerne med patienterne foregår i tæt samarbejde med de kliniske undervisere, uddannet personale og andre
studerende.
Uddannelsen tager i alt 3½ år og veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning
(praktik). Uddannelsen er forankret i University College Nordjylland (UCN) i Aalborg.
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Fysioterapeut
RHN’s praktikpladser for fysioterapeutstuderende er fordelt på hospitalets fire matrikler i henholdsvis Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen.
RHN modtager fysioterapeutstuderende i alle fem praktikperioder under uddannelsen. Disse perioder er af forskellig varighed fra en uge og op til 10 uger. Praktikken giver de studerende mulighed for at afprøve deres teoretiske viden og udvikle deres terapeutiske kompetencer i praksis.
De kliniske undervisere tilrettelægger de enkelte praktikforløb, og læringssituationerne med patienterne foregår i tæt samarbejde med de kliniske undervisere, uddannet personale og andre
studerende.
Uddannelsen tager i alt 3½ år og veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning
(praktik).
Uddannelsen er forankret i University College Nordjylland (UCN) i Aalborg.

Ernæring og sundhed
Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed har til formål at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at arbejde professionelt med sundhedsfremme,
forebyggelse, behandling og rehabilitering via mad og måltider samt ernæring med afsæt i professionens rammer og etik i et nationalt og internationalt perspektiv.
Uddannelsen indeholder to studieretninger; Sundhedsfremme og Diætetik samt Fødevarer og Ledelse.
I studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik er desuden to retninger: Sundhedsfremme og
Forebyggelse samt Klinisk Diætetik.
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Uddannelsens varighed er 3½ år og er tilrettelagt over syv sammenhængende semestre, heri både
teoretiske semestre samt praktikforløb. Efter endt uddannelse har den studerende ret til at anvende titlen ”professionsbachelor i ernæring og sundhed”.
På RHN tilbydes både praktikforløb til 4., 5. og 6. semesterstuderende på studieretningen Fødevarer og ledelse samt til Klinisk Diætetik.
På hospitalet modtages professionsbachelorstuderende i Ernæring og Sundhed fra VIA University
College, Århus. De studerende har valgt studieretningen klinisk diætetik, og efter bestået eksamen
har de automatisk autorisation som klinisk diætist.
Forud for den kliniske uddannelse modtager de studerende introduktion til praktikken på VIA
University College, Århus. Den kliniske uddannelse afsluttes med en klinisk prøve, som foregår på
VIA University College, Århus.

Jordemoder
Jordemoderuddannelsen er fordelt på teoretisk og klinisk uddannelse i forholdet 50/50.
Den teoretiske del af uddannelsen finder sted på University College Nordjylland.
Den kliniske uddannelse foregår i tæt samarbejde med undervisere på den teoretiske del af uddannelsen og tager udgangspunkt i Refleksiv Praksislæring.
Jordemoderstuderende har hele deres kliniske uddannelse på samme praktiksted.
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Vi tager imod 2-3 jordemoderstuderende i såvel forårs- som efterårssemestret. Derfor vil der være
6-8 studerende på forskellige niveauer i klinisk uddannelse på samme tid.
Første kliniske uddannelsesperiode på RHN er en tougers Introduktionspraktik på 1. semester.
Herefter følger 21 ugers praktik på henholdsvis 2., 4. og 6. semester. Den kliniske uddannelse
afsluttes med en seks ugers Kompetenceklinik forud for Bacheloreksamen på UCN.
Temaer på 2., 4. og 6. semester bevæger sig fra jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel. Desuden omsorgen for nyfødte, såvel de raske
som de komplicerede og komplekse.
I løbet af den kliniske uddannelse vil den studerende være i praktik i jordemoderkonsultation,
fødegang, svangre- og barselsgang, gynækologisk afdeling og neonatalafdelingen på hospitalet.
Alle jordemoderstuderende bliver tilknyttet en kontaktjordemoder/vejleder.
Der er ansat en uddannelsesansvarlig jordemoder, som, i samarbejde med chefjordemoder, er
ansvarlig for at skabe rammer for en optimal klinisk uddannelse, herunder afholdelse af kliniske
prøver og eksamen.
RHN Hjørring er et ”lille” praktiksted, hvor der er der god mulighed for at følge de gravide/fødende og barslende kvinder og deres partnere gennem hele forløb; fra første jordemoderundersøgelse, over selve fødslen, til kvinden og det nyfødte barn udskrives til hjemmet.
Der er fokus på det gode tværprofessionelle samarbejde med tæt kontakt til samarbejdspartnere
på alle afdelinger internt på hospitalet, foruden eksterne samarbejdspartnere; sundhedsplejersker, sociale myndigheder m.fl.
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Radiograf
University College Nordjylland (UCN) er uddannelsessted for Radiografuddannelsen, som er en
3½ årig professionsuddannelse bestående af syv semestre fordelt med ca. 50 % teori og 50 % klinik. RHN’s andel foregår på Billeddiagnostisk Afdeling i Hjørring og Frederikshavn.
UCN og RHN har et tæt samarbejde omkring uddannelse af radiografstuderende med faste
mødeaktiviteter og temadage. Som rådgivende instans mellem UCN og Region Nordjylland er
uddannelsesansvarlige på Billeddiagnostisk Afdeling i Hjørring og Frederikshavn sammen med
uddannelsesansvarlige indenfor billeddiagnostik på Aalborg Universitetshospital samt afdelingsledere repræsenteret i Monofaglig Referencegruppe.
Uddannelsen kvalitetssikres endvidere ved at anvende ”Handleplan for Klinisk Uddannelse” som
et redskab til at styrke et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde.
I Region Nordjylland er der dannet netværk med fast mødeaktivitet med henblik på at skabe et
forum, hvor uddannelsesansvarlige indenfor billeddiagnostik kan drøfte og udveksle erfaringer i
Radiografuddannelsen med henblik på udvikling og forbedring af den kliniske undervisning.
I Billeddiagnostisk Afdeling i Hjørring og Frederikshavn uddannes desuden radiografer til Beskrivende Radiograf, som indebærer, at radiografer beskriver undersøgelser, som tidligere blev
beskrevet af radiologer.
Som radiograf er kvalitetssikring og udvikling også en naturlig del af hverdagen. På 6. semester
udarbejdes der på BDA Hjørring og Frederikshavn i fællesskab et kvalitetssikrings- og udviklingsprojekt for derigennem at opnå kompetencer i de processer, som er en vigtig del i hverdagen for at
sikre, at fagligheden og professionalismen er i top.
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Sygeplejerske
Sygeplejerskeuddannelsen er en 3½ årig uddannelse fordelt på syv semestre. Uddannelsen veksler
mellem teoretiske forløb på UCN samt kliniske uddannelsesforløb i henholdsvis psykiatri, primærsektor og i somatiske afsnit.
RHN modtager sygeplejestuderende i klinisk uddannelsesforløb på 1., 2. og 6. semester.
Til at varetage disse forløb er der i hvert afsnit ansat kliniske vejledere, som alle har gennemført
kliniske vejlederuddannelse.
På RHN kvalitetssikres den kliniske uddannelse til sygeplejerske ved at bruge hospitalets Strategier
for Klinisk undervisning aktivt. Hospitalet afholder årligt audit og herigennem iværksættes udviklingstiltag i forhold til uddannelsesopgaven.
I Region Nordjylland er der dannet en referencegruppe, hvor uddannelsesansvarlige med ansvar
for sygeplejerskeuddannelsen fra hele regionen deltager. Her udveksles erfaringer med henblik på
udvikling og forbedring af de kliniske uddannelsesforløb.
Region Nordjyllands hospitaler har i fællesskab udviklet et introduktionsforløb for nyuddannede
sygeplejersker. Forløbet hedder "Godt fra start" og har fokus på de særlige udfordringer og behov, som kan være forbundet med at være nyuddannet sygeplejerske i det første job.
Nyuddannede sygeplejersker har en bred og generel professions-bacheloruddannelse bag sig.
Som studerende har man været en del af den kliniske hverdag i uddannelsens kliniske moduler,
men ofte opleves det første job meget anderledes end opholdet som studerende. Derfor har nyuddannede sygeplejersker ofte et særligt behov for introduktion, oplæring og træning, når de
ansættes i det første job.
Målet med det nye introduktionsforløb er:
•• At styrke den nyuddannedes handlekompetence og praksisparathed, så patientsikkerheden
og kvaliteten er i top.
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•• At styrke den nyuddannedes trivsel og fastholdelse i det første job.
•• At styrke effektiviteten ved, at den nyuddannede hurtigere kan løfte opgaver på linje med mere
erfarne kollegaer.
Godt fra start består af fire dele:
•• Mentorordning
•• Individuelt introduktionsforløb og systematisk opfølgning
•• Simulations- og færdighedstræning
•• Sundhedsfaglig gruppesupervision
Hospitalet udbyder interne undervisnings- og uddannelsesforløb, som understøtter hospitalets
strategiske arbejde og særlige satsningsområder.
Tilbuddene inddeles i moduler og præsenteres i oversigtsform på intranettet.
Flere af modulerne udbydes desuden til samarbejdspartnerne i kommunerne, da tanken om fælles skolebænk som en afgørende faktor for fremtidens gode samarbejde er vigtig for hospitalets
sygeplejefaglige videreuddannelse
Specialuddannelsen i Anæstesiologisk Sygepleje
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er en toårig specialuddannelse. Kravene er en sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori
og metode på diplomniveau. Der kræves tillige bred klinisk erfaring svarende til mindst to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb.
Den kliniske del af uddannelsen foregår på anæstesi- og opvågningsafdelinger på hospitaler i Region Nordjylland. Det betyder i praksis, at du kan komme i klinik både på Aalborg Universitetshospital og RHN. For at sikre bredden i uddannelsen, gennemføres denne på flere forskellige afsnit
og på forskellige geografiske placeringer.
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En del af uddannelsen er teoretisk. Det teoretiske forløb foregår hos UCN act2learn og svarer cirka til 200 timers undervisning. Den teoretiske undervisning afvikles typisk i moduler af fem dages
varighed. Ud over dette er der regionale temadage, som arrangeres i anæstesiologisk regi samt i
teoriundervisning i afdelingerne.
Specialuddannelsen i Intensiv Sygepleje
Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en toårig specialuddannelse. Kravene er en sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og
metode på diplomniveau. Der kræves mindst to års fuldtidsansættelse som sygeplejerske eller
tidsmæssigt tilsvarende, hvoraf minimum 1½ år skal være ved somatiske sygehusafdelinger.
Den kliniske del af uddannelsen foregår på intensiv- og opvågningsafdelinger på hospitaler i Region Nordjylland. Det betyder i praksis, at der afvikles klinik både på Aalborg Universitetshospital
og RHN. For at sikre bredden i uddannelsen forrettes der tjenester på flere forskellige afsnit og på
forskellige geografiske placeringer.
En del af uddannelsen er teoretisk. Det teoretiske forløb foregår hos UCN act2learn og svarer
cirka til 200 timers undervisning. Den teoretiske undervisning afvikles typisk i moduler af fem dages varighed, og derudover afvikles der regionale temadage, som arrangeres i intensivt regi samt i
teoriundervisning i afsnittene.
Sygeplejefaglig uddannelse: Akutsygeplejerske
Uddannelsen i akutsygepleje er modulopbygget.
Som udgangspunkt kræves mindst ét års erfaring indenfor det akutte område med modtagelse
af akutte medicinske, kirurgiske, psykiatriske og/eller tilskadekomne patienter samt ansættelse
indenfor akutområdet.
Den teoretiske del af uddannelsen foregår afhængig af modulet henholdsvis på UCN i Aalborg
eller Århus.

38

Talenternes Hus

Basismodulet i akutsygepleje forventes på sigt at være gennemført af alle sygeplejersker ansat i
akutområdet og er en forudsætning for at bygge videre på akutuddannelsen. Fagmoduler i uddannelsen er tiltænkt sygeplejersker, der skal varetage særlige eller mere specialiserede funktioner
eksempelvis delegerede behandlinger i form af behandlersygeplejersker.
Få sygeplejersker vil komme i spil til et afslutningsmodul, hvor indholdet er rettet mod koordinering, samarbejde og kvalitetsudvikling.
Langt de fleste kliniske timer af uddannelsen kan foregå i egen afdeling, men eksterne ophold kan
komme i spil.

Akutsygepleje
BASISMODUL
Monofaglig

Akutsygepleje
FAGMODUL
Triage og team

Akutsygepleje
FAGMODUL
Behandler
Monofaglig

Akutsygepleje

Mono- samt tværfaglig
simulatorbaseret

Akutsygepleje

AFSLUTNINGSMODUL
Koordinering, samarbejde &
kvalitetsudvikling
Tværfaglig

NYUDVIKLEDE
MODULER
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Universitetsuddannelser
Bachelor og kandidatuddannelserne i Medicin/MedIS
RHN samarbejder med Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet omkring bacheloruddannelsen i Medicin
og Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) og siden 2017 også omkring kandidatuddannelsen i Medicin - aktuelt i specialerne Gynækologi/Obstetrik og Pædiatri.
Formålet med klinikopholdene er at øve kliniske færdigheder og opnå forståelse af sammenhængen mellem den teoretiske undervisning på Aalborg Universitet og det kliniske arbejde hos patienten.
Alle kliniske ophold på bachelordelen af medicinuddannelserne koordineres, planlægges, evalueres og udvikles af de studieansvarlige ved Center For Klinisk Forskning på RHN. De kliniske ophold
afvikles på samtlige af RHN’s matrikler, på Aalborg Universitetshospital og i Psykiatri Nord, Brønderslev og Frederikshavn. De kliniske ophold er en integreret del i den problembaserede læringsmodel, som anvendes ved medicinuddannelserne på Aalborg Universitet.
Antallet af medicinstuderende har de seneste fire år været kraftigt stigende. I 2018 vil mere end
600 studerende ved Aalborg Universitets medicinuddannelser afvikle kliniske ophold på RHN.
Disse studerende har 2-4 kliniske ophold pr. semester. Dvs. at der i alt i 2018 er flere end 3.000
studerende på matriklerne. Hvert klinisk ophold er á 3-3½ timers varighed.
De studerende undervises i hold af læger ansat i Region Nordjylland. I 2018 vil der være 198
holdundervisningssessioner á 3-4 timer. På de kliniske ophold træner de studerende kommunikationsfærdigheder og objektiv undersøgelse på indlagte og ambulante patienter, der frivilligt har
indvilget i at deltage. I 2018 vil mere end 800 patienter på RHN deltage i undervisningen.
RHN deltager i undervisningen af de kandidatstuderende på lægeuddannelsens 9. og 10. semester.
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Aktuelt har 20 studerende årligt deres seks ugers kliniske undervisning i pædiatri og gynækologi/
obstetrik på RHN. Der er ansat en klinisk lektor i begge specialer, og herudover er en lang række af
de to afdelingers læger ansat ved Klinisk Institut som kliniske lærere og tager del i undervisningen.

Lægelig videreuddannelse
Efter erhvervelsen af medicinsk embedseksamen (6-årig universitetsuddannelse) går vejen til opnåelse af speciallægeanerkendelse via:

Ansættelse i klinisk basisuddannelse
1 år
Introduktionsuddannelse
1 år
Hoveduddannelse
4-5 år
RHN deltager i alle faser af lægers videreuddannelse til speciallæge efter opnået autorisation som
læge.
Der er ansat ca. 23 i klinisk basisuddannelse, 31 i introduktionsstillinger, 42 i hoveduddannelsesstillinger og 25 i uddannelsesstillinger rettet mod almen praksis.
Der er således ca. 120 formaliserede lægelige videreuddannelsesstillinger ved hospitalet. Omfanget afspejler dels antallet af medicinske kandidater, der uddannes fra universiteterne hvert år, dels
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan og endeligt hospitalets uddannelseskapacitet.
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Klinisk basisuddannelse (KBU)
KBU-stilling: Er lægens første ansættelse efter afsluttet lægestudie.
KBU-læger er ansat ved:
•• Akutmodtagelsen i Hjørring
•• Kirurgi i Hjørring
•• Ortopædkirurgi i Hjørring
Efter klinisk basisuddannelse ansættes langt de fleste KBU-læger i en introduktionsstilling.

Introduktionsuddannelse
Introduktionsstillingen er introduktionen til de lægelige specialer og giver lægen mulighed for at
vurdere, om netop det speciale er den fremtidige hovedvej for lægelivet.
Alle hospitalets introduktionsstillinger er af 12 måneders varighed fraset en enkelt delestilling med
Aalborg. Introduktionsstillingerne i almen medicin kan dog være af seks måneders varighed, hvis
lægen har haft almen medicin i forbindelse med basisuddannelsen.

Hoveduddannelse
Hoveduddannelsen varer 4-5 år afhængigt af speciale og består af delforløb med ansættelser på
regionens hospitaler og/eller i almen praksis.

Speciallægeuddannelsen i almen medicin
Introduktionsstillingen er af seks måneders varighed, hvis KBU-forløbet har omfattet et seks måneders ophold i almen praksis.
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Hvis dette ikke er tilfældet er introduktionsansættelsen af 12 måneders varighed. Ansættelsen
finder sted i en uddannelsesmæssigt godkendt praksis.
Hoveduddannelsen varer 4½ år og er en kombination af ansættelser i almen praksis og ansættelser på hospitaler.
Følgende specialer på RHN deltager i hoveduddannelsen i almen medicin:
•• Akut medicin (Akutmodtagelsen)
•• Intern medicin
•• Gynækologi og Obstetrik
•• Pædiatri
•• Reumatologi
Rammerne for lægelig videreuddannelse indenfor de 38 specialer har undergået en transformation over de sidste 10-15 år. Tidligere var det bærende element alene antallet af måneders ansættelse ved bestemte afdelinger, og dette udgjorde grundstammen i uddannelserne.
Målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer, tjeklister, logbøger, klinisk basisuddannelse, introduktions- og hoveduddannelse, vejleder, uddannelseskoordinerende yngre læge og uddannelsesansvarlig overlæge, evaluering af den uddannelsessøgende og uddannelsesstedet er alle elementer i
det, der skal føre til erhvervelsen af de kompetencer og færdigheder, der indgår i de syv lægeroller
fælles for de enkelte specialer. Det drejer sig om medicinsk ekspert/lægefaglig, kommunikator,
samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker og underviser og tillige professionel.
Unægtelig store krav til lægen - men også til kvaliteten og omfanget af den uddannelse, der tilbydes.
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Den lægelige videreuddannelse er en praksisuddannelse, hvor hovedelementet er den daglige kliniske praksis. Dette betyder, at den lægelige videreuddannelse integreres i driften, og at hensynet
til uddannelse indgår som et af elementerne i arbejdstilrettelæggelsen.
For lægegruppen er en stærk bevidsthed om og satsning på kvaliteten i uddannelse afgørende for
valg af ansættelsessted.
I RHN gøres der en stor engageret uddannelsesmæssig indsats i de enkelte specialer. Yngre læger
på RHN modtager en systematisk og effektiv klinisk videreuddannelse. Den kliniske videreuddannelse og uddannelsesmiljøet vægtes højt. På hospitalet findes alle kategorier af uddannelsesstillinger (klinisk basisuddannelse, uddannelse til praktiserende læge samt introduktions- og hoveduddannelsesstillinger).
Idégrundlaget og de operationelle tiltag er nærmere beskrevet i bogen ”Vi gør det!”, som indeholder uddannelsesstrategien for den lægelige videreuddannelse ved hospitalet.

Lægelig efteruddannelse
Hospitalet prioriterer efteruddannelse højt, og der er afsat et årligt rammebeløb på kr. 22.000
per speciallæge til dette formål, der opnås bl.a. ved deltagelse i nationale og internationale kongresser.
Der er månedligt staff-meeting og i regi af Center for Klinisk Forskning arrangeres Journal Club.
Hospitalet støtter aktiv ophold ved fremmede afdelinger i ind- og udland som led i udvikling og
fastholdelse af nye kompetencer.

Team lægelig videre- og efteruddannelse
Hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge og en deltidsansat afdelingslæge udgør det
team, der varetager de løbende opgaver og udvikler området.
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Uddannelsesmuligheder i færdigheds- og
simulationstræning på RHN
Færdighedstræning
I færdighedslaboratoriet er der mulighed for benyttelse af fantomerne alle ugens dage. Det er et
krav med ekspertoplæring og førstegangsundervisning før anvendelsen med henblik på at sikre
det rette udbytte og forebygge skader på apparaturet.
Der findes mulighed for at oplære følgende færdigheder med undervisning og efterfølgende færdighedstræning:
•• Anlæggelse af venflon
•• Anlæggelse af arterienål samt arteriepunktur
•• Anlæggelse af central venekateter
•• Lumbalpunktur
•• Anlæggelse af spinal- og epidural anæstesi
•• Oplæring af ultralydsvejledt anlæggelse af blokader
•• Anlæggelse af ventrikelsonde
•• Anlæggelse af katheter-a-demeure
•• Luftvejshåndtering
•• Intubation
•• Nødtrachetomi
•• Anlæggelse af pleuradræn
•• Basal og avanceret genoplivning
•• Gynækologisk undersøgelse
•• Laparoskopi (abdominalkirurgiske og gynækologiske operationer)
•• Suturering
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Et veludstyret færdigheds- og simulationscenter
Type
Simulatorer: Tværfaglige scenarier
Resusci Anne inkl. SimPad og monitor
Newborn Anne
iSimulate (scenarie computer)
CTGi (scenariecomputer)

Antal
3
1
1
1

Laparaskopi simulator
LapSim + Simball for kirurgi og gynækologi
eoSim, laparaskopi simulator
Wii U + laparascopic controller
Body Torso Simulator/Laparoscopic Trainer

1
2
1
1

Fantomer: Anæstesiologi
CVK-Fantom, CVC Insertion Simulator II
Airway Management Trainer
Chest Drain &Needle Decompression Trainer
AirSim Combo Bronchi X (nødtracheotomi)
Fantomer til spinal-/epiduralanlæggelse
Lumbar puncture simulator II
Epidural + Spinal Injection Trainer
Fantomer: Gynækologi og Obstetrik
Female Pelvic Trainer Mk3 (CFPT), standard
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1
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Type
Female Pelvic Trainer Mk3 (CFPT), advanced
PROMPT Flex-advanced, Birthing Simulator
Cervical Dilatation + Effacement module
PPH module
Fantomer: Basic skills
IV-trainer, arm
Infant iv-arm
Infant iv training leg
A-punktur-Fantom
Ventrikelsonde – anlæggelse
Blærekateter, mand – anlæggelse
Blærekateter, kvinde - anlæggelse
Knæpunktur
Knot tying trainer
Skin Pad Jig MK3
Fantomer: Specielle
Anatomi torso
Adipositassimulationsdragt, kvinde
Adipositassimulationsdragt, mand
Alderdomssimulationsdragt
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Antal
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
1
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Læringstilbud
Konkret gennemføres undervisning i en række forskellige kompetencer. Underviserne rekrutteres
fra afdelingerne med vægt på stor praksiserfaring i emnet.

Fantom
Katheter á demeure
Anlæggelse af ventrikelsonde
Venflonarme
A. punktur
Luftvejshåndtering
Fødefantomer
CVK
Spinal
Epidural
Lumbal
Intubation
Suturering
Laparoskopi
Ultralyd
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Underviser

Afdelinger

Sygeplejersker
Sygeplejersker
Sygeplejersker
Sygeplejersker
Sygeplejersker
Jordemødre, læger
Læger
Læger
Læger
Læger
Læger, sygeplejersker
Læger
Læger
Læger

AKO, Modtagelsen, 107, 108, Intensiv
107, 108
Anæstesi
Anæstesi, Modtagelsen
Anæstesi
Obstetrik
Anæstesi
Anæstesi
Anæstesi
Anæstesi
Anæstesi
AKO, OKO, GOO
AKO, GOO
Anæstesi
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Kompetenceudvikling i hjemmesygeplejen
Hjemmesygeplejerskerne i de omkringliggende kommuner har fået undervisning i IV-administration samt vedligeholdelse af PICC og MID-line kateter. Der skal udvikles en model for vedligeholdelse af kompetencerne.
Disse aktiviteter er et udtryk for, at hospitalet retter ansigtet udad og gerne deltager i fremtidig
sikring af kompetencer i primærsektoren.

Simulationstræning – kort og kliniknær
Simulationstræning på RHN tager udgangspunkt i klinikkernes ønsker og behov, og at undervisningsseancerne udføres i det lokale kliniske miljøer, typisk i sengeafdelinger.
VenSim har computerbaserede simulationsdukker, der giver mulighed for at udvikle virtuelle scenarier, der spejler konkrete kliniske problemstillinger.
Full-scale simulation imiterer virkelige patientforløb inklusiv pludseligt indtrufne kritiske kliniske
hændelser, der udfordrer faglighed, kommunikation og samarbejde.
Der skal arbejdes videre med udviklingen af det kliniske personales kompetencer gennem udstrakt
brug af færdigheds- og simulationstræning som læringsmetoder.
Konceptet for de korte in-situ simulationer er 60 minutters seance med:
•• 10 minutters introduktion
•• 20 minutters simulation
•• 30 min utters debriefing
Som led i dette tilknyttes instruktøruddannede sygeplejersker på deltid i VenSim. Disse har ansættelse i specialerne men frikøbes til varetagelse af opgaverne.
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Vi er optagede af at finde den rette balance mellem lange centraliserede simulationssessioner versus korte seancer, der afvikles i de kliniske afsnit, og af hvad der virker og ikke virker.
Der afvikles følgende simulationsscenarier:
•• Erkendelse af hjertestop, alarmering og primærhåndtering (i forbindelse med Central
Introduktion)
•• Basal genoplivning
•• Intermediate Life Support
•• Avanceret genoplivning
•• Rødt medicinsk kald
•• Simulationstræning på Intensivafdeling
•• Genoplivning af nyfødte
•• Modtagelse af det akut svært syge barn
•• Traume Team Træning
•• Godt fra start (6 temadage for nyuddannede sygeplejersker) gennemføres i VenSims regi
med på følgende læringsmål: Kommunikation, teamlederrolle, teamrolle, ISBAR, ABCDE og
hjertestopalgoritme.
VenSim har et godt og tæt samarbejde med NordSim på Aalborg Universitetshospital, som varetager visse regionale funktioner indenfor området.
Vores ambition er at udvikle og drifte et færdigheds- og simulationscenter, der kan bidrage til at
løse uddannelsesopgaven i Talenternes Hus på Regionshospitalet.
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Regionshospital Nordjylland
- et bedre liv i toppen af Danmark

Regionshospital Nordjylland som uddannelseshospital

55

Regionshospital Nordjylland
Bispensgade 37
9800 Hjørring
www.rhnordjylland.rn.dk
Januar 2019

4

Talenternes Hus

