Program for Fælles introduktion for nyansatte
Formålet med dagen er at skabe en forståelse for, hvor kompleks en organisation du er blevet
en del af. Så uanset hvilken funktion du udfører; om du er servicepersonale, plejepersonale
eller læge, så er vi alle en del af en værdikæde, der kun gennem samarbejde kan skabe de
bedste patientforløb. Målet med dagen er således, at du får så stor en viden som muligt om
AUH og at du herigennem kan se dig selv som en vigtig bidragsyder ind i det store fællesskab.
De fælles aktiviteter foregår i auditorieområdet ved Indgang G6.
kl. 8.00 – 09.45:

Velkommen til AUH
Hospitalsledelsen byder velkommen og fortæller om, hvad der er
AUH´s mål og strategier frem mod 2024. Derudover oplæg
om samarbejdet mellem ledere og medarbejdere samt hvordan man
finder rundt på AUH. Det store auditorium ved Indg. G.

kl. 9.45 – 10.15:

Kaffe i foyer og tilmelding til besøg.
Mulighed for tilmelding til to besøg i forskellige afdelinger.
Besøg stande og kig på roll-ups i foyer.

Kl. 10.00 – 11.00:

Klinisk Logistik og opgavesystemet:
Det anbefales, at alle medarbejdere i klinikken, dvs. læger og
sundhedsbachelorer deltager i denne visning af de to systemer.
Kræver ikke tilmelding og foregår i det store auditorium.

kl. 10.00 – 11.00:

Brandøvelse:
For de, der ønsker at afprøve brandmateriel hands on – foregår dette
udendørs. Tilmelding på tavle i foyer.

kl. 10.00 – 11.00:

Besøg i
o
o
o
o
o
o

kl. 11.00 – 12.00:

Lægelig videreuddannelse:
Obligatorisk for læger i Klinisk Basisuddannelse og læger i
introduktions- og hoveduddannelse. Foregår i det lille auditorium
og kræver ikke tilmelding.

Kl. 11.00 – 12.00:

Besøg i
o
o
o
o
o
o

Kl. 12.00 – 12.30:

Hospitalet byder på en sandwich

Kl. 12.30 – 13.30:

At lære af, om og med hinanden i praksis.
For alle læger og sundhedsbachelorer, der arbejder i klinikken og har
direkte patientkontakt. Foregår i det store auditorium.

følgende afdelinger – tilmelding til besøg på tavler i foyer:
Sterilcentralen
Centralkøkkenet
Forskningsområdet
Logistik på AUH – patienter, varer og rørpost
Apotek/klinisk farmakologisk Afd.
Blodbanken

følgende afdelinger – tilmelding til besøg på tavler i foyer:
Sterilcentralen
Køkkenet
Forskningsområdet
Logistik på AUH – patienter, varer og rørpost
Apotek/klinisk farmakologisk Afd.
Blodbanken

Kl. 12.30 – 15.00:

Basal Genoplivning niveau 1:
Servicepersonale, administrative medarbejdere, teknikere m.fl. går
til Basal Genoplivning på INCUBA. Deltagerne er på forhånd tilmeldt
af deres leder og har fået besked om dette.

Kl. 13.30 – 15.00:

Tilbage til egen afdeling:
Alle læger og sundhedsbachelorer går tilbage til deres afdeling, hvor
de mødes med en leder eller uddannelsesansvarlig. Her har de
mulighed for at snakke introduktionsdagens program igennem og
sætte fokus på, hvad de forskellige budskaber, de har hørt, blandt
andet fra Hospitalsledelsen, betyder i deres afdeling.

