Vi tilbyder I-læger
Har du lyst til at blive psykiater, eller har du bare brug for at afklare dine muligheder inden for psykiatrien, så søg en introduktionsstilling hos os.
• Vi vil med udgangspunkt i den enkelte læge arbejde med konkrete læringsmål og
uddannelsesplan og skabe rum til bed-side-undervisning og superviseret efterprøvelse af færdigheder. Vi arbejder efter den helt nye målbeskrivelse i psykiatri, og
evaluerer målrettet om og hvordan du opnår dine kompetencer.
• Vi sikrer løbende bed-side supervision gennem vores stjernepar ordning, vores supervision af forvagten af SIF vagten (speciallæge i front), og supervision og uddannelsesplaner registreres løbende som driftsmål.
• Alle I-læger vil få en uddannelsesansvarlig overlæge som klinisk vejleder for at
skærpe opmærksomheden på læringsmål og uddannelsesplaner.
• Vi vil give den enkelte I-læge mulighed for at ”snuse” i alle hjørner af vores center.
Alle I-læger tilbydes en uges superviseret (klinisk observation med speciallæge)
ophold i Psykoterapeutisk Ambulatorium og vores OPUS enhed. Har du andre
særlige ønsker eller interesser, så vil vi gøre vores yderste for at imødekomme det.
• Vi tilbyder mulighed for involvering i forskning gennem vores forskningsenhed.
• Alle I-læger har mulighed for systematisk at få både patienter og supervision til
den psykoterapeutiske uddannelse. Vi tilbyder både mulighed for individuel eller
grupper-supervision i både dynamisk og kognitiv terapi. I-læger får altid tildelt
godkendte supervisorer.
• Vi behandler alle yngre læger som kommende psykiater-kolleger med udfordringer, som står mål med uddannelsesniveauet – hverken under eller over.
• Vi stiller vores mere end 30 speciallæger til rådighed som respektfulde sparringspartnere i det daglige arbejde.
• Vi skaber plads til deltagelse i vores mange interne undervisningsaktiviteter og diskussionsfora.
• Vi sender alle I-læger afsted til DPS-årsmøde og FYPseminar.
• Vi tilbyder en fleksibel og forudsigelig vagttilrettelæggelse.
• Vi vil konstant have fingeren på pulsen i forhold til arbejdsmiljøet blandt alle
yngre læger ved Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Vil du vide mere: www.psykiatri-regionh.dk/pcn-job

