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Klinikophold på
Regionshospital Nordjylland
Center for Klinisk Forskning

Til dig der skal i klinik på
Regionshospital Nordjylland
MedIS og medicinstuderende ved Aalborg Universitet
Klinikopholdet
Formålet med det kliniske ophold på
Regionshospital Nordjylland er, at
afprøve og træne den teori du har lært ved
undervisningen på AAU.
Her er de steder, hvor du kan komme i klinik:
• Klinik Medicin, Hjørring
• Klinik Kirurgi - Kvinde - Barn, Hjørring og
Frederikshavn
• Ortopædkirurgi, Hjørring og Frederikshavn
• Neuroenhed Nord, Brønderslev og
Frederikshavn
• Pskykiatri Nord, Brønderslev,
Frederikshavn og Thisted
• Dialyseafsnit, Hjørring
• Afsnit M5, Thisted
• Gynækologisk Amb., Thisted

Et klinikophold varer 3 timer, og er opdelt i 3
sektioner:
• Indledende introduktion til emnet ved en
fagrelateret læge
• Samtale med og undersøgelse af patienten
• Opsamling ved den fagrelaterede læge
For MedIS er opbygningen på 4. semester
lidt anderledes. Her vil du få teoretisk
undervisning i alle emnerne på AAU.
Navneskilt
Det udleveres på første klinikophold på
Regionshospital Nordjylland.
Det er vigtigt altid at bære skiltet, når du er i
klinik på hospitalet, således at patienterne kan
se, at du er her i professionel kapacitet.

Husk at tage dit skilt af inden du lægger tøjet
til vask.
Mister du dit skilt, skal du bestille et nyt hos
klinisk studiekoordinator Mette Lauritzen.
Skulle dit skilt gå itu, skal du aflevere det til
klinisk studiekoordinator Mette Lauritzen, som
sørger for at det bliver sendt til reparation.
Både ved tab eller reparation af dit
navneskilt, vil du få det retur på
næstkomne kliniske ophold.
Tavshedserklæring
På Regionshospital Nordjylland er der
tavshedspligt omkring de patienter,
du møder og taler om. Denne pligt
ophører ikke efter endt klinikforløb.
Du skal inden første klinikophold have
underskrevet en tavshedserklæring.
Det sker på første klinikophold.
Omklædning
Der stilles uniformer og omklædningsrum med
skabe til rådighed. Husk dog at medbringe
egen hængelås fra gang til gang. Husk at lægge
uniformen til vask i snavsetøjsstativet efter
brug.

Hygiejne
Infektionshygiejnen har udarbejdet en
retningslinje for påklædning og hygiejne, og
det er vigtigt at den overholdes.
Du finder oplysninger herom i din
introduktionsmappe.
Afbud til klinikophold
Bliver du forhindret i at deltage i et
klinikophold, skal du hurtigst muligt melde
afbud til klinisk studiekoordinator Mette
Lauritzen via telefon eller mail.
Vores hjemmeside
Desuden henviser vi til vores hjemmeside:
http://www.rhnordjylland.rn.dk/ForSundhedsfaglige/Uddannelse-i-Hjoerring-ogFrederikshavn/Medicinstuderende-og-MedIS
Kontaktoplysninger
Du finder kontaktoplysninger på bagsiden af
denne pjece.

