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Praktiske oplysninger
Der vil under jeres ophold på afdelingen være tilknyttet 2 holdledere (professorer/overlæger), som
sammen med undervisningskoordinator Charlotte Scharling (sekretær), vil være jeres daglige
kontaktpersoner. De vil modtage og introducere jer på introduktionsdagen, ligesom de vil være
behjælpelige med at få jeres forløb her til at blive så godt som overhovedet muligt.
Som det fremgår af vedlagte plan for jeres ophold på afdelingen, er I én dag på Center for Klinisk
Uddannelse (CEKU) på laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF), hvor I vil blive instrueret i,
hvordan man foretager en gynækologisk undersøgelse, lægger spiral, syr en episiotomi, mm.
Endvidere vil der blive fokuseret på kommunikation gennem rollespil/samtaler med fiktive patienter, superviseret af læge samt psykolog.
Denne dag er som regel en af de første i jeres ca. 4 uger på afdelingen.
I forventes at møde til undervisningen på CEKU – skulle I blive forhindrede, bedes I kontakte sekretær Charlotte Scharling på tlf. 35 45 81 09.
Ved introduktionen første dag i afdelingen gennemgås undervisningsplanen og dagskemaet,
hvoraf det fremgår, hvilke funktioner hver enkelt student vil være tilknyttet de pågældende dage
under opholdet. Vi forventer, at 1-2 studenter dagligt indgår i vagt. Eventuelle indbyrdes byt af
vagter, kan foregå på introduktionsdagen.
På introduktionsdagen vil I endvidere blive vist rundt i klinikkerne, ligesom I vil få udleveret nøgler
til taskeskabe (små tasker) og adgangskort (gæstekort) til anvendelse i vagterne. Taskeskabe og
knagerække til overtøj osv. findes i linneddepot på afsnit 4231, hvor I også finder rene uniformer
samt operationstøj. På introduktionsdagen behøver I ikke at være omklædte.
Lægesekretær Kate Odorico, gyn. klinik, afsnit 4031, er ansvarlig for skabsnøgler og adgangskort.
De øvrige dage starter med morgenkonference kl. 8.00 præcis. Ved morgenkonferencens afslutning bliver hver enkelt studerende koblet på en læge fra den klinik, hvor de skal være den pågældende dag. Grundet stort antal studerende, vil der nogle gange være mere end én studerende
per funktion, ligesom der vil være vagtdeltagelse.

