
Kære studerende på Abdomen - 8. semester

Mave-  og  Tarmkirurgi  byder  jer  velkommen  til  et  fire  ugers  studieophold  ved
afdelingen.

I skal møde mandag d.  7. oktober 2019 kl. 8.15

Mødested:
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 7, C715-120
8200 Aarhus N.

I bedes tage elevator C216 op til plan 7, hvor Mave- og Tarmkirurgi har sengeafsnit,
kontorgang  samt  konferencelokaler.  Når  I  kommer  op  på  plan  7,  vent  da  ved
elevatoren, hvor I vil blive hentet ca. kl. 8.15.

De efterfølgende dage skal I møde omklædt. Det er meget vigtigt, at I kommer til
tiden om morgenen. Arbejdsdagen varer til ca. 15.15 (mandage og torsdage er der
undervisning til 16).

Den første dag står i introduktionens tegn. Her vil vi fortælle om afdelingen, dens
rutiner og patientgrupper samt have fokus på en gensidig forventningsafstemning.
Med baggrund heri og jeres to introuger først på semestret, forventer vi, at I vil
være godt rustet til at gå ind til de mange spændende opgaver, som vi kan tilbyde.
Den første dag vil  I også få mulighed for at møde et par unge forskere, som vil
fortælle om, hvad det vil sige at være forsker/Ph.d.-studerende.

Vi  har  god erfaring med at  have medicinstuderende i  afdelingen og gør  et  stort
arbejde for, at I skal få et udbytterigt ophold. Den daglige undervisning, supervision
og feedback varetages af alle ansatte læger, og de er indstillet på at medvirke til, at
jeres udbytte bliver størst muligt.

I skal dog selv være opmærksomme på at udnytte de læringsmuligheder, der er. I
skal  derfor  ikke  tøve  med  at  stille  spørgsmål  og  gøre  opmærksom  på  jeres
tilstedeværelse i de situationer, hvor der er mulighed for, at I kan lære noget.

Ud over undervisning to eftermiddage pr. uge vil der også være dagens case, hvilket
de yngre læger på afdelingen varetager. De yngre læger vil også være jeres primære
kontaktpersoner under jeres ophold hos os.

Jeres klinikophold vil være sat sammen således, at I introduceres til øvre og nedre
kirurgi.  Derudover  varetager  afdelingen  akutfunktionen  ved  akutte  kirurgiske
lidelser. Undervisningen vil også være i øvre, nedre og akut kirurgi. Læs mere om
afdelingen på: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/maveogtarmkirurgi/

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/maveogtarmkirurgi/


På introdagen vil I få udleveret et gæste-IDkort, som giver jer midlertidig adgang til
Mave- og Tarmkirurgi. Det er meningen, at I skal have et personligt ID kort. ID kort
bruges til  at  komme rundt på afdelingen,  hvor  flere elevatorer og døre kun kan
benyttes ved brug af kort. Yderligere kræves der ID for at komme på OP m.m. I
bedes derfor henvende jer i løbet af den første uge ved fotoboksen ved Indgang G/F
(F207) på AUH, PJJB. Se åbningstider/lokale her:
http://auh.intranet.rm.dk/hjalp-til/id-kort-og-automatisk-dorkontrol-i-skejby/id-foto/

I skal oplyse jeres regionsid samt medbringe foto-id.

OBS
Så snart I har modtaget jeres personlige ID kort,  skal gæstekortet returneres til
Henriette G. Farup (C119).

HUSK
RENE kondisko/træsko (må kun bruges på hospitalet), stetoskop, hængelås, logbog,
journalkoncept etc.

VIGTIGT!
Det forventes, at hvis I er fraværende ved sygdom eller andet, skal I sende en mail
til  professorsekretær Henriette  G.  Farup på  henriettefarup@clin.au.dk. Hvis  I  har
spørgsmål eller  brug for  hjælp, kan I ringe eller  skrive til  Henriette G. Farup på
telefon 40256044.

Da  vi  har  et  ønske  om kontinuerligt  at  forbedre  de  kliniske  ophold  for  jer  som
studerende, beder vi jer om løbende at give feedback og evaluere afdelingen. I vil
modtage mail med link til evaluering i forbindelse med endt forløb udover mundtlig
evaluering på sidste dag.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Med venlig hilsen

Lene H. Iversen Frank Mortensen
Lærestolsprof., dr.med. Prof., dr.med.

Peter Christensen Peer Christiansen
Prof., dr.med.   Prof., dr.med.

http://auh.intranet.rm.dk/hjalp-til/id-kort-og-automatisk-dorkontrol-i-skejby/id-foto/

