Opslag - ledig funktion:

Uddannelseskoordinerende yngre læge/DYNAMU
Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for
specialet Almen medicin i Region Nordjylland?
Som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på ca. 10 personer, der arbejder
målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelseslæger i Region
Nordjylland.
Den uddannelseskoordinerende yngre læge skal, i samarbejde med de almen medicinske
uddannelseskoordinatorer, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet Almen medicin
i Region Nordjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det
Regionale Råd, DSAM, Det fælles videreuddannelsesråd - men ikke mindst - efter egne
kreative initiativer.
AMU/DYNAMU-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Nord-KAP. Funktionen
udføres dog i et tæt samarbejde mellem Regionen, Nord-KAP og AMU/DYNAMU-gruppen.
AMU/DYNAMU-funktionen i Region Nordjylland består af en postgraduat klinisk lektor, tre
uddannelseskoordinatorer og fire uddannelseskoordinerende yngre læger, hvor der nu er en
stilling ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018.
Funktionen som DYNAMU indebærer bl.a. følgende opgaver:
• Planlægning og afholdelse af to årlige temadage for bloklæger
• Deltagelse i kursusdage for praksisreservelæger arrangeret af AMU-gruppen
• Være lydhør overfor ønsker fra uddannelseslægerne
• Råd og vejledning af yngre læger i almen medicin - besvarelse af formelle og uformelle
henvendelser
• Deltagelse i 4-6 årlige møder i AMU-/DYNAMU-gruppen samt én arbejdsdag
• Deltagelse i det årlige landstræf (1-2 dag)
• Vedligeholde og udbygge hjemmesiden almenmedicin-nord.dk
Der er ca. 100 yngre læger, der er i gang med deres hoveduddannelse til speciallæge i Almen
medicin. Der er ca. 24 yngre læger i introduktionsstilling i Almen medicin. Herudover er der
årligt ca. 65 basislæger, der tilbringer et halvt år i almen praksis, som en del af den kliniske
basisuddannelse.
Som DYNAMU i Region Nordjylland får du en bred kontaktflade og erfaring med den regionale
administration samt videreuddannelsessystemet i teori og praksis. Du opnår også erfaring
med det at planlægge og gennemføre et undervisningsforløb.
Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed.
Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder
du brænder for, ting du synes ”halter lidt” eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Aktuelt fylder implementeringen af den nye hoveduddannelse en del i vores arbejde, så dette
vil du komme til at lære godt at kende.
For funktionen som DYNAMU ydes et årligt funktionstillæg på 24.000 kr. (31/3 2000 niveau).
Efter et år stiger tillægget til 30.000 kr. årligt (31/3 2000 niveau).
Ansøgningsfrist:
Send en skriftlig ansøgning til Joachim Nørmark (normark@dadlnet.dk) senest tirsdag den 11.
september kl. 12.
Dato for samtaler aftales senere.
Alle ansøgere får bekræftelse på deres ansøgning få dage efter modtagelsen og skriftlig
besked få dage efter ansøgningsfristen.
Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af nedenstående. Du finder vores
kontaktoplysninger på www.almenmedicin-nord.dk -> folkene bag …
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