Eksempel 2014

BESKRIVELSE AF AFDELINGER
BørneUngeKlinikken
Klinikken er stor og kan være vanskelig at overskue. Der henvises til afdelingsbeskrivelsen
på de følgende sider. Du er hver dag allokeret til en bestemt aktivitet - se rotationsplanen.
Fordelingen sker ved morgenkonferencen, så det er vigtigt, at du møder op, og at du giver
besked ved forfald til sekr. A. Saroya på tlf. 35 45 48 43.
Efter morgenkonferencen følger du den læge, der er ansvarlig for den planlagte aktivitet,
som kan være vagt/stuegang eller deltagelse i ambulatorium.
Det er vigtigt, at du har læst på de sygdomme, der er relevante for den
afdeling/ambulatorium som du er allokeret til. Det kan være en fordel for
ambulatoriefunktionerne at opsøge ambulatoriet dagen før og se hvilke
patienter/diagnoser der møder frem.
Den meget faste struktur er et tilbud til dig, således at tiden udnyttes bedst muligt. Hvis du
under opholdet fatter særlig interesse for et eller flere områder og gerne vil tilbringe mere
tid der, vil vi tilstræbe at imødekomme dette. Du bedes i så fald drøfte det med Gorm
Greisen (Neonatalklinikken), Peter Uldall, Henrik Simonsen eller Kjeld Schmiegelow
(BørneUngeKlinikken).
Dagarbejde:
Den typiske dagsplan ser således ud:
08.00-08.25

Morgenkonference
Mandag
Tirsdag

08.30-09.00
09.00-13.45

13.00-13.45

Nye patienter og akutte patientproblemer på afd.
Do plus videnskabelig præsentation samt evt.
videnskabelig præsentation for reservelæger
Onsdag Do
Torsdag Do plus inviterede foredragsholdere (til kl.
9.00)
Fredag Caseundervisning

En af de studenter, der er i Børnemodtagelsen (BMT), skal bære
studentervagttelefonen (5-0697), som står i studenterrummet, 4072.
Røntgenkonference afsnit 2023 (undtagen torsdag)
Arbejde i afdelingerne/ambulatoriet. De, der deltager i afdelingens
caseundervisning (mandag, onsdag og evt. torsdag) mødes på det sted,
hvor undervisningen er aftalt.
Infektionspædiatrisk konference, afsnit 4072, opgang 4, 7. sal
(torsdag)
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15.00

Vagtoverlevering (BMT, afsnit 4064)

Vagten starter kl. 15.00 i Børnemodtagelse, afsnit 4064 (opgang 4, 6. sal), og du følger
vagthavende (dect. telefon 5-1358) indtil ca. kl. 22. Den enkelte studerende forventes at
tage 1-2 vagter i løbet af opholdet på dage efter eget ønske. Det er ikke noget krav men
du er velkommen til også at deltage i dagsundervisningen.
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Funktioner og afsnit
Oversygeplejerske
Oversygeplejerske
Funktionschef for Børnekirurgisk Klinik

Mette Friis
Marianne Madsen
Trine Spiegelhauer

Sengeafsnit
4144
4053
5054
5061
5062

Kardiologi
Børnekirurgi
Hæmatologi og onkologi
Intensiv pædiatri + transplantation
+ neuropædiatri
Almen pædiatri

Afd. sygepl.: Susanne Bojesen
Afd. sygepl.: Susanne Scheiby
Oversygepl.: Marianne Madsen
Oversygepl.: Mette Friis
Oversygepl.: Mette Friis

Ambulatorier
4063

Børnemodtagelse (BMT)
Distriktspædiatri

5002

Transplantation, immundefekt,
leversygd.

Afd. sygepl.: Winnie Dahm

Oversygepl.: Marianne Madsen

4271
4272
9541
5002
5002

Gastroenterologi og nefrologi
Reumatologi (Vækst og Reproduktion)
Endokrinologi
Senfølgeklinik (onkologi)
Hæmatologi

5003

Cystisk fibrose

Afd. sygepl.: Marianne Gammeltoft

Pulmonologi og allergologi
Klinisk genetik
5004

Kardiologi
Neuropædiatri
Børnekirurgi
Klinik for Sjældne Handicap

Afd. sygepl.: Marianne Gammeltoft

5002

Hæmatologi og onkologi

Oversygepl.: Marianne Madsen
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Formaliseret undervisning

To torsdage (se rulleskema) vil der være formaliseret undervisning hele dagen med gennemgang
af seks emner. Undervisningen foregår i konferencerummet, afsnit 4074 (repos’en) fra kl. 09.00 til
kl. 16.00.
Mandag, evt. tirsdag, onsdag og evt. torsdag, vil der være casebaseret undervisning ved lektor
eller professor. Caseundervisningen kan gennemføres på forskellige måder, ofte finder selve
undervisningen sted kl. 13. I nogle tilfælde vil en af de studerende skulle skrive en journal på
undervisningspatienten først.
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Neonatalklinik GN
Funktioner og afsnit
5021 Team 1
5023 Team 2
5024 Team 3

Neuroteam
Kirurgisk team
Hjerteteam

Afd.sygepl. Rikke-Louise Stenkjær
Afd.sygepl. Tina Munk
Afd.sygepl. Lene Fredbo

Mød omklædt 1. dag (overtøj og tasker kan låses inde på lægekontoret på 5024). Du har
fået nøgle (mrk. SAU 1). Kortærmede kitler i Linneddepot på 5024, husk navneskilt).
Dagarbejde:
8.00-8.25
8.25-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00

Morgenkonference i konferencerummet ved repos 5021/5023.
Teamkonferencer, konference med kirurger eller obstetrikere,
røntgen, barselsstuegang og kontorarbejde.
Stuegang
Middagskonference.

Barselsstuegang (09.00 – 10.00). Alle studenter kan deltage hver dag med henblik på at
undersøge raske, nyfødte børn med mindre problemer. Prøv at komme til at undersøge
mindst 3 børn i løbet af opholdet på GN, og se et par almindelige problemer vedrørende
hud, øjne eller lignende.
Stuegang (10.00 – 13.00). Kom hver dag i dit team. Læs alle journalerne. Læs også
sygeplejeobservation- og laboratorieskemaer før stuegang. Aftal, at du går stuegang på et
eller to af de lette børn. Tag stilling til væske, mad, medicin, blodprøver, langsigtede planer
og eventuel udskrivelse. Få det tjekket af med stuegangslægen. Følg også sygepleje,
blodprøvetagning og forældresamtaler.
Middagskonference: De fleste patienter bliver nævnt. Du skal fremlægge dine patienter.
Her er meget at lære. Du er velkommen til at spørge og kommentere. Husk madpakke.
Aftenvagt (Fra 15.30, begynder med rapport vedrørende alle indlagte børn i køkkenet,
afsnit 5024). Primært følges reservelægens forefaldende arbejde. Bagvagten er i
tilstedeværelse hele døgnet. Vær omklædt for at kunne gå med på føde- og sectiostuer.

