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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold  
 
Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske 
og ledelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår, 
herunder:  
1a) Undervisningsstedets betegnelse, organisation 
og struktur  
1b) Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen  
1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier  
1d) Organisering af sygeplejen  

 
Sengeafsnittet er en del af Intensiv klinikken Sønderborg, der 
består af Intensiv, Opvågning og et stationært sengeafsnit. 
Fortrinsvis varetager sengeafsnittet sundheds- og sygeplejen til 
patienter med ortopædkirurgiske lidelser, indlagt til elektive 
operationer som hoftealloplastik (THA), knæalloplastik (TKA), 
skulderkirurgi samt håndkirurgi. 
Afdelingen modtager alle elektive patienter, dvs. patienter der 
er indkaldt til planlagte ortopædkirurgiske operationer samt 
subacutte ortopædkirurgiske patienter, fra Sygehus 
Sønderjyllands optageområde. 
I løbet at 2014 vil patientkategorien blive udvidet med Øre, 
Næse, Hals patienter. 
 
Plejen er organiseret i 2 grupper, hvor plejeformen er 
gruppepleje med tildelt patient pleje.  
I aftenvagterne er plejen organiseret efter plejetyngde og 
personale ressourcer, med fortsat fokus på kontinuitet i plejen. 
 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag, 
rammer og vilkår, herunder:  
1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske 
kompetence. 
1g) Vejlederuddannelse og anden pædagogisk 
uddannelse, fx. 1/6 diplomuddannelse  
1h) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og pædagogiske 
uddannelse  
1i) Den generelle sygeplejefaglige ekspertise, 
eksempelvis klinisk erfaring og efter-/ 
videreuddannelse  
1j) Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk 
undervisning, vejledning og bedømmelse  
1k) Strategiplan for pædagogisk kvalificering af de 
kliniske vejledere/undervisere  

 
Klinikledelsen har det overordnede ansvar for elever og 
studerende i afdelingen.  
Den kliniske vejleder, har det overordnede ansvar for 
planlægning, koordinering, afvikling og opfølgning af den 
enkelte studerendes uddannelsesforløb. Den kliniske vejleder 
vil deltage i samtlige samtaler og evalueringer. Det er ligeledes 
den kliniske vejleder, der har ansvaret for evaluering af 
læringskontrakterne, samt medvirken ved udførelse af interne 
prøver. Der vil i perioder være tilknyttet en daglig vejleder. 
Annette Ravn har fungeret som klinisk vejleder i afdelingen 
siden 2008. Derudover er der flere sygeplejersker med 
vejlederkursus, der fungerer som daglige vejledere. 
 
Annette Ravn, afslutter sundhedsfaglig diplomuddannelse 
primo 2014. 
 
Afdelingens øvrige personale har stor lyst til at lære fra sig og 
deler gerne ud af deres viden, erfaringer og ekspertise. 
 
Den sygeplejefaglige ekspertise er et blandet team af novicer 
med uddannelsesforløbet i frisk erindring og eksperter med 
bred klinisk erfaring. 
Der er i afsnittet personale med kliniske funktioner indenfor 
f.eks. patientforløb, smerter, hygiejne, forflytningsteknik og 
kvalitet. 
 
 
. 
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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  

Afsnittet varetager præ- og postoperativ pleje af 
fortrinsvis ortopædkirurgiske patienter. 
 
Der er et højt undervisnings- og informationsniveau 
tilknyttet pleje og behandling. 
 
Til brug for udarbejdelse af læringskontrakter: 
Hyppigst forekommende patientfænomener / 
sundhedsproblemer og dertil knyttede 
sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med 
hospitaliseringen er: 
 

Præoperativ sygepleje herunder:  
- Modtagelse af patient 
- Information og vejledning af patient.  
- Opfølgning af indlæggelsessamtale. 
- Psykisk bistand 
- Fysisk klargøre patienten til operation  
- Udføre præ. operative ordinationer  
 
Postoperativ sygepleje, herunder observation og 
sygepleje: 
- Smerter / smertebehandling, medicinsk som 

alternative smertelindring. Medicinsk 
anvendes, intravenøs og tablet behandling, 
samt Naropin infusion via Baxter pumpe 
f.eks i perineuralt katheter.  

- Forebyggelse og behandling af postoperative 
komplikationer f.eks: Immobilisations 
komplikationer; forebyggelse og behandling 
af samme f.eks. decubitus, pneumoni, 
obstipation, dyb venetrombose, emboli etc.    

- Post operative sygepleje så som pleje af 
patient med kvalme, opkastning, 
ernæringsproblemer,  de- /overhydrering, 
urinretention, obstipation, 
kredsløbsforstyrrelser, blødning, dræn, 
sensibilitets forstyrrelser, infektion, drop,                         
KAD.         

- Pleje og observation ifbm rehabilitering og 
genoptræning. f.eks. kost, væskebehandling 
sårpleje, mobilisering. Fysisk og psykisk 
støtte. 

- Kontakt til primær sundhedstjeneste, 
SAMBO. 

- Løbende information og vejledning af patient 
og pårørende. 

- Varetage medicingivning. 
- Samarbejde med tværfaglige 

samarbejdspartnere for at opnå optimalt 
rehabiliteringsforløb 

 
Der er i afdelingen mulighed for deltagelse i pleje og 
behandlingsforløb af patienter med komplekse 
problemstillinger. 
 
 
Patienter indlagt til hofte- og knæledsalloplastikker, 
plejes og behandles i optimerede patientforløb (Fast 
Track).  



Det overordnede princip er at, patienten betragtes 
som en rask person, der skal have udskiftet et led. 
Patienten forventes derfor at tage aktivt del i 
behandlings- og plejeforløbet. 
Der afholdes informationsseminar for patient og 
pårørende 1-3 uger før indlæggelsen. 
Gennemsnitlig indlæggelsestid 1-3 dage 
 
I sengeafsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, 
fysio-portører, sekretærer og bioanalytikere.  
 
 
Forventninger til studerende 
 
Som Modul 1 og 2 studerende forventer vi, at du selv 
tager kontakt til afdeling før praktikstart. Der sendes 
ingen materiale ud, udover et informationsbrev. 
 
Øvrige moduler vil få tilsendt materiale inkl. 
arbejdsplan ca. 14 dage før klinisk undervisnings 
start. 
 
Vi forventer at første læringskontrakt er udarbejdet 
således, at den ligger klar til at tage i brug i starten af 
2. kliniske undervisningsuge.  
 
Vi anbefaler at:  
Modul 4 studerende starter med læringskontrakten: 
”personlig hygiejne / hygiejne / personlige behov”. 
 
Modul 11 studerende anbefales at starte med 
læringskontrakten ”Patient-/ klientrelation”. 
 
Modul 12 studerende anbefales at starte med 
”Sygepleje til patienter / borgere med akutte, kroniske 
og / komplekse sygdomme med fokus på det sociale 
netværk. 

 
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)  
3e) Strategi for kvalitetssikring af den  

Læring i afdelingen 
 
Læring sker i et spændingsfelt mellem tryghed og 
udfordring. 
Afdelingen bestræber sig på at skabe et læringsrum, 
hvor der gives plads til at du kan føle dig usikker i 
trygge rammer.  
Her søges i samarbejde skabt en rummelighed og en 
forståelse for din måde at lære på.  
Som studerende tilknyttes du en vejleder samt en fast 
gruppe, hvilket begunstiger samarbejdet og fremmer 
relevant vejledning, såvel praktisk som teoretisk. 
 
I sengeafsnittet uddannes sygeplejerske studerende I 
modul 1, 2, 4, 11 og 12 samt social og sundheds 
assistent elever. 
 
Den 1 uge af det kliniske undervisningsforløb er 
introduktionsperiode, hvor du som studerende får 
mulighed for at opleve den praktiske dagligdag, samt 
få kendskab til afdelingens speciale, regimer og 
metoder. 



Herefter målrettes det kliniske undervisningsforløb ud 
fra modulplan og udarbejdede læringskontrakter. 
Der forventes derfor, at du i introduktions perioden 
udarbejder og fremlægger udkast til minimun den 
første læringskontrakt. 
 
Der er mulighed for at deltage i et patient seminar, at 
overvære en ortopædkirurgisk operation, studiebesøg 
på intensiv afdelingen, samt besøge 
opvågningsafsnittet. 
 
Læringen foregår ved: 

- at kunne erhverve kompetencer og øget 
selvstændighedsgrad gennem iagttagelse, 
deltagelse og afprøvning under vejledning. 

- vejledning / refleksion før, under og efter 
handling, hvor teori og praksis kobles. 

- spontan undervisning / refleksion under 
afholdelse af gruppekonference i afsnittet. 

- planlagt undervisning / refleksion individuelt 
og i grupper i afsnittet. 

- obligatorisk klinik undervisning. 
- skriftlige læringsredskaber; 

læringskontrakter, portfolio, dagbog som 
dokumentations-. lærings- og 
refleksionsredskab 

- Afdelingen vil i 2013 – medio 2014, deltage i 
et pilot projekt om læringsstile, hvilket 
afdelingens studerende og elever vil få 
glæde af. 

 
Der er afsat administrativ tid til de kliniske vejledere, 
som de selv administrerer. Timerne bruges f.eks. til at 
skrive evalueringer, deltage i mødeaktiviteter, tid med 
den studerende til samtaler, gennemgang af 
læringskontrakter, forventningssamtale, 
målsætningssamtale, planlægning af arbejdsplan, tid 
med den studerende i plejen m.m.  
 
Der er mulighed for at den studerende bruger 
afdelingens birum til selvstudie og refleksion.  
Der er fra afdelingens pc´ere mulighed for at bruge 
sygehusets intranet, herunder søgning i 
videnskabelige databaser, hygiejnehåndbog, 
dokumenthåndtering. 

 
 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside:                             http://www.sygehussonderjylland.dk/wm402427 
       (Siden er fortsat under udarbejdelse okt. 2013) 
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