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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af sygeplejefaglige, 
organisatoriske og ledelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedet betegnelse, 

organisation og struktur 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 

sygeplejen 
1c) Det kliniske områdes 

patient/brugerkategorier 
1d) Organisering af sygeplejen 
 

 
Øjenklinikken er en del af sammedagscenteret som er under 
ledelse af centerchef Joan Granerud 
 
Øjenklinikken er ledet af klinikcheferne Birgit Kjer og Kirsten 
Müller. 
Værdigrundlaget for sygeplejen i øjenklinikken er,  at 
patienterne skal opleve tryghed og tillid til personalet, 
informationen, undersøgelsen, plejen og behandlingen.Der 
arbejdes udfra det menneskesyn, at respekt for den enkelte er 
vigtigt. Plejen og behandlingen er fleksibel og der tages 
individuelle hensyn til den enkelte patients behov. 
Øjenklinikken består af et ambulatorieafsnit og et 
operationsafsnit. Klinikken modtager akutte og elektive 
patienter med de fleste former for øjenlidelser.  
Patientgruppen er børn og voksne, mænd og kvinder i alle 
aldre. 
Klinikken er åben mandag til torsdag fra 7.30 - 18.00 og fredag  
til 15.30. Èn læge og én sygeplejerske har derefter tilkaldevagt.  
Fredag 15.30  overgår vagten til Odense Universitets Hospital.  
Øjenkinikken er garantiklinik for øjenlidelser i Region 
Syddanmark 
Operationer årligt: ca. 3000 (grå stær) inj (AMD) 3000 externe 
500 
Ambulante besøg årligt: ca. 15000   
 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske 

kompetence svarende til klinisk 
       vejlederuddannelse og anden 

pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 
diplomuddannelse 

1g) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og 
pædagogiske uddannelse 

1h) Den generelle sygeplejefaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring 
og efter-/ videreuddannelse 

1i) Ansvarsfordeling i forbindelse med 
klinisk undervisning, vejledning og 
bedømmelse 

1j) Strategiplan for pædagogisk 
kvalificering af de kliniske 
vejledere/undervisere 

 
I øjenklinikken  er der én uddannelsesansvarlig 
sygeplejerske/klinisk vejleder. Denne har en sundhedsfaglig 
diplomuddannelse i sundhedformidling og klinisk 
undervisning. Klinisk vejleder er ansvarlig for tilrettelæggelse 
af den kliniske periode samt undervisning, vejledning og 
bedømmelse af den studerende. 
Flere af de øvrige sygeplejersker i klinikken har 
vejlederuddannelser af forskellige længder og har desuden 
lang erfaring som daglige vejledere. Sygeplejerskerne har 
forskellig baggrund og generelt stor erfaring indenfor 
sygeplejen.Derudover har hver enkelt sygeplejerske særlige 
kompetencer indenfor øjenspecialet.  
Som studerende vil du altid følges med en sygeplejerske. 



University College Syddanmark  Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 

2. Sygeplejefaglige forhold 
 
Præsentation af de sygeplejefaglige, 
tværfaglig og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 

patientfænomener og patientforløb 
2b) Sygeplejefaglige opgaver, 

problemstillinger og metoder 
2c) Personalesammensætning og 

samarbejdspartnere 
2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter 

 
Øjenklinikken er præget af korttidskontakt og et stort 
patientflow dagen igennem. 
Patientgruppen har forbigående eller varige øjenlidelser, der 
kræver undersøgelse, pleje og behandling i form af bla. 
operation, kontrol og efterbehandling. Dette foregår ved 
endags/ambulant kirurgi og ambulatoriebesøg.Ved behov 
indlægges patienten på sengeafsnit og tilses af ambulatoriets 
læger. 
Observation af patienten er en stor opgave, ligesom 
information er en vigtigt del af sygeplejen for, at patienten 
unde hele forløbet skal føle sig velinformeret og tryg. 
Af andre sygeplejemæssige opgaver kan nævnes: 
- planlægning og udførsel af præ- per- og postoperative 
patientforløb 
- opretholdelse af patientsikkerhed under anvendelse af 
hygiejniske og sterile teknikker 
- administration og koordination af mange samtidige 
patientforløb 
- anvendelse af medicotekninsk udstyr 
Korttidskontakten er i fokus i kliniken og det kræver faglig 
viden og handlekompetencer indenfor koordinering, 
omstillingsparathed og kvalitetsbevidsthed. 
 
Personalegruppen i klinikken består af 9 læger, 6 sekretærer 
og 20 sygeplejersker.  
Vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere som f.eks. 
klinisk foto, klinisk/kemisk afd. røntgen, central operation, 
sammedagskirurgisk klinik, sterilcentral, sengafsnit O24. 
Desuden samarbejder vi med primær sektor, 
privatpraktiserende øjenlæger optikere og de andre 
øjenklinikker i landet. 
 
Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglige 
udviklingsaktiviteter som f.eks 
-implementering af selvstyrende diagnoseteams 
- udvikling af specialkompetencer indenfor øjenspecialet. 
 

3. Uddannelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af den studerendes 
studievilkår og –muligheder i relation til 
modulernes foreskrevne kompetencer 
(jf. den generelle studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af 

klinisk undervisning i relation til den 
studerendes individuelle studieplan 

3b) Studieforhold og læringsmiljø, der 
pædagogisk understøtter den 
studerendes faglige og personlige 
læreprocesser 

3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, herunder 
anvendelse af IKT 

3d) Kliniske vejleders funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
(6 timer pr. uge pr. studerende 
anbefales) 

 
Den studerende vil ca. 14 dage inden den kliniske periode 
starter modtage velkomstbrev- og materiale pr. mail. Heri vil 
være en mødetidsplan for de første 14 dage. 
Indenfor den første uge afholdes forventningssamtale, hvor 
gensidige forventninger udveksles og  afstemmes. Her aftales 
det videre arbejde med læringskontrakterne også. 
 
Der vil i løbet af klinikken blive afholdt ca 3 klinikseancer, hvor 
de studerende i sammedagscenteret mødes modulvis. Her 
reflekteres over forskellige patientsituationer, sammen med 1 
klinisk vejleder.Formålet er at koble teori og praksis på tværs 
af  klinikkerne i centeret. 
 
I øjenlinikken ser vi læring som en process, der har til formål, 
at udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje. 
Sygepleje er en praksisdisiplin, der kræver viden, indsigt, 
holdninger og færdigheder der er specifikke for faget. 
Kundskaber erhverves både i teori og i praksis. Den teoretiske 
viden og den praktiske kunnen ser vi som komplementære 
størrelser. Læring i den kliniske periode foregår bla. ved at 
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3e) Strategi for kvalitetssikring af den 
kliniske undervisning baseret på 
systematisk evaluering 

 

iagtage kompetente rollemodeller udføre sygepleje, ved at 
deltage aktivt i sygeplejen og ved refelktion over teori og 
praksis. Refleksion kan foregå før under og efter udførsle af 
sygepleje.  
Den studerende vil samarbejde med en sygeplejerske og vil 
under vejledning udføre sygepleje med en stigende grad af 
selvstændighed. 
 
Læring er en individul proces og afhænger af den enkeltes 
aktive medvirken. Ved at tage ansvar for egen læring 
uddannes den studerende til ansvarlighed og selvstændighed. 
Læring er afhængigt af, at der udvises gensidig respekt og i 
klinikken lægges der vægt på et åbent, tillidsvækkende og 
uhøjtidligt miljø. Uddannelse foregår i tæt samarbejde med 
klinikkens andre faggrupper 
 
Øjenklinikken har 1-2 studerende af gangen i modul 1, 11 eller 
12 
Den kliniske vejleder planlægger det kliniske studieforløb ud 
fra den enkelte studerendes forudsætninger, forventninger, 
afdelingens rammer samt målene fra modulplanen. 
Klinisk vejleder har 1 arbejdsdag pr. 14 dage til at varetage 
administrativt og klinisk arbejde i forhold til de studerende. 
 
Den kliniske undervisning evalueres løbende i samarbejde 
mellem de studerende, klinisk vejleder og daglige vejledere. 
Ved afslutning af en klinisk periode skal den studerende 
udfylde et evalueringsskema, hvis indhold personalet i 
øjenklinikken ser, men henblik på forbedringger. 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside:  

 
http://intranet.sygehussonderjylland.dk/wm329703 
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