KBU
LÆGE
PÅ SYGEHUS SØNDERJYLLAND

u KÆRE KOMMENDE KBU-LÆGE
To gange om året starter et hold KBU-læger deres forløb på Sygehus Sønderjylland enten i Aabenraa
eller i Sønderborg. Det er vi utroligt glade for. Vi værdsætter jeres input, jeres ideer og de spørgsmål,
som I stiller til vores arbejdsgange og vaner. Det er godt for os og for sundhedsvæsenet generelt at
blive udfordret, og I, som kommer direkte fra universitetet, er dem der gør det bedst.
Til gengæld for alt det, som I bidrager med, gør vi os umage for at skabe gode og lærerige forløb. Fordi
vi er et mindre sygehus, har vi en unik mulighed for at tilbyde sidemandsoplæring på mange områder. Vi
kalder det Mesterlære, for som KBU-læge hos os, arbejder du tæt sammen med specialisterne og lærer
håndværket af dem.
Vi har gode og moderne træningsfaciliteter, og vi sørger for, at du hurtigt er klar til at være en del af
afdelingen – selvfølgelig altid med sikkerheden fra en erfaren læge (bagvagt), som højst er et telefonopkald væk.

u DIN TILFREDSHED - VORES STOLTHED
Sygehus Sønderjylland er et moderne og ambitiøst sygehus, funderet i det sønderjyske lokalsamfund og med udsyn
til verden. Vi arbejder for, at alle som er en del af Sygehus Sønderjylland skal være tilfredse og stolte af vores fælles
sygehus. Derfor kalder vi vores vision: Din tilfredshed – Vores stolthed.
Vi har organiseret og indrettet os, så vi bedst muligt understøtter det gode patientforløb. Med en flad organisation
og korte kommandoveje, samt med nye, gennemtænkte og gennemtestede fysiske omgivelser.
Vi har en størrelse og tradition, som danner den perfekte ramme for et tæt samarbejde mellem dig som KBU-læge,
og de specialister som du lærer af. Du får hurtigt ansvar i klinikken, og i vores moderne Lærings- og Forskningshus
har du mulighed for at træne alt fra simple færdigheder til fullscale simulation.
Vi prioriterer forskning højt, og vi har en målsætning om altid at have op til 24 ph.d.-forløb i gang samtidig. Måske
bliver dit forskningsprojekt det næste.

Det er vigtigt for os, at du bliver klædt bedst muligt på til lægegerningen, mens du er KBU-læge hos os.
Men det er også vigtigt, at du har det
godt under opholdet, både i arbejdstiden og når du har fri.
Derfor holder vi faglige og sociale arrangementer under dit ophold, for vi
tror på at en høj faglighed går hånd i
hånd med høj trivsel.

Bjarke Kryger
Uddannelseskoordinerende overlæge
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u BLIV NABO MED DIN KOLLEGA

u SØNDERJYLLAND

Hvis ikke du har en bolig, når du starter dit KBU-forløb på Sygehus Sønderjylland, så kan du ansøge om en af vores
lægeboliger. Lægeboligerne ligger tæt på sygehuset, og du kommer til at bo side om side med sygehusets øvrige
uddannelseslæger som du kommer til at følges med igennem hele dit forløb.

I Sønderjylland har vi vand og skov, højt til himlen, ringridning og kaffebord. Men vi har langt mere end det. Her er
noget for alle, hvad enten du kan lide at fordybe dig i fordums storhedstid på områdets mange slotte og herregårde,
eller du vil bruge sommeren på at høre musik på Tønder Festivalen eller Kløften Festivalen i Haderslev.

I vil mødes til undervisningen og færdighedstræning, og til de mange faglige og sociale arrangementer, som vi holder for vores KBU-læger. Der er basis for at danne netværk allerede fra din første dag i Sønderjylland.

Det kan også være, du vil bruge din friweekend i en storby. Her er Hamborg og Berlin oplagte muligheder, idet det
kun tager henholdsvis 2 og 5 timer at køre dertil.

På sygehusets matrikel i Aabenraa er der desuden vuggestue og børnehave, med åbningstider som er tilpasset
forældre med skæve arbejdstider.

u MØD EN KBU-LÆGE PÅ
SYGEHUS SØNDERJYLLAND
Johanne Sloth Lauszus, uddannet fra Aarhus Universitet.
KBU-læge i Fælles Akut Modtagelsen, Aabenraa.
Hvad er det bedste ved at være KBU-læge på Sygehus Sønderjylland?
I FAM er der god supervision, trygt læringsmiljø, fokus på uddannelse og generelt er det rart med et mindre sygehus, da det gør, at man kender hinanden lidt på tværs af afdelingerne.
Er der noget, som har overrasket dig?
Hvor okay det er, at være helt ny og uden erfaring.
Fortæl om en oplevelse, du har haft under dit ophold.
Der blev arrangeret et ultralydskursus for os KBU-læger og introlæger i FAM, hvilket var en rigtig god mulighed for,
at få lidt mere praktisk hands-on erfaring.
Vil du anbefale andre at tage deres KBU-forløb på Sygehus Sønderjylland? Og hvorfor?
Ja det vil jeg. Jeg synes det er et godt sted, hvor vi er mange KBU’er hvilket både er hyggeligt på arbejdet og uden
for arbejdet. Derudover synes jeg, der på FAM er et rigtigt godt læringsmiljø og generelt god supervision og mere
erfarne kollegaer, der gerne vil lære fra sig.

Læs mere om hvordan du bliver KBU-læge
på Sygehus Sønderjylland

www.lægesyd.dk

