Frivillige kliniske ophold ved Regionshospital Nordjylland og Thisted
(Aalborg Universitetshospital)
Et frivilligt klinisk ophold er ikke obligatorisk, men kan være et særdeles motiverende og
udbytterigt supplement for bachelorstuderende i Medicin og Medicin med industriel
specialisering ved Aalborg Universitet.
Formål
Formålet er at give den studerende mulighed for at få dybere indsigt i ”livet” på et sygehus. Dette som frivilligt supplement til de meget korte obligatoriske klinikophold, der er
en del af studieformen på bachelordelen af uddannelsen.
Mål
Målet er, at de studerende får viden om/kendskab til det professionelle arbejde på sygehuset – herunder samarbejdet med forskellige faggrupper, samspillet mellem forskellige specialer og kommunikationen i de forskellige relationer.
For hvem
Et frivilligt klinisk ophold henvender sig fortrinsvis til 4.+ 6. semester studerende i Medicin og Medicin med industriel specialisering.
Studerende på øvrige studietrin kan også tilbydes ophold, såfremt ikke alle pladser bliver besat.
Hvornår
Et frivilligt klinisk ophold tilbydes i sommerferieperioden, hvor de studerende ikke har
studieaktiviteter på Universitetet.
Tidligt på forårssemesteret lægges opslag på Moodle (Universitetets informationssystem) indeholdende oplysninger om, hvilke afsnit der tilbyder ophold og i hvilke perioder der tilbydes ophold.
Hvordan
Forud for udarbejdelse af opslag til Moodle er der truffet aftale med de kliniske afsnit
om, hvor mange studerende de kan modtage og i hvilke perioder.
De studerende giver inden tidsfristens udløb en elektronisk tilbagemelding til studiekoordinator med ønske om specialeafsnit og tidsrum for ønsket ophold. Der anvendes
”først til mølle” princippet.

Studiekoordinator koordinerer ønsker om ophold og giver en endelig tilbagemelding om
udfaldet til de studerende og de kliniske afsnit – senest medio maj.

Samtidig med bekræftelse på frivilligt klinisk ophold oplyses den enkelte studerende om
kontaktperson og mødetid og sted første dag. Efterfølgende mødetider afstemmes med
kontaktperson.
Undervisning
Der tilbydes ingen struktureret undervisning i forbindelse med frivilligt klinisk ophold.
Den studerende følger aktiviteterne som ”føl” i afdelingen og modtager som sådan den
sidemandsoplæring, der naturligt finder sted.
Den studerende opfordres til at være opsøgende for at få størst udbytte af tiden i klinikken.
De frivillige kliniske ophold adskiller sig således fra de obligatoriske korte ophold, hvor
der er struktureret undervisning, et møde med patient i grupper af 3-4 studerende uden
medvirken af sundhedsfagligt personale og en efterfølgende opsamlende supervision.
Evaluering
Efter afsluttet klinisk ophold opfordres de studerende og de kliniske afsnit til at sende
en evaluering af forløbet til studiekoordinator m. h. p. en stadig udvikling af tilbuddet.
Evalueringerne fra de studerende videresendes til kontaktperson/klinikledelse i de
modtagne afsnit samt til repræsentanter fra Universitetet.
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