
University College Syddanmark  Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 

Klinisk 
undervisningssted 

Akutcenter FAM Sygehus Sønderjylland Aabenraa 

Adresse Kresten Philips Vej 15,  

Telefon 
FAM1 7997 1230  
FAM2 7997 1130 

Mail: 

Marianne.jessen.kristensen@rsyd.dk 
Sanne.aebelo.lundgren@rsyd.dk 
Regitze.thomsen@rsyd.dk 
Jeanette.holm.nygaard@rsyd.dk 

Klinisk vejleder 

FAM1 
Marianne Kristensen 
Sanne Lundgren 
 
FAM2 
Regitze Thomsen 
Jeanette Holm Nygaard 

Dato 19-08-2015 

 

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 
 

 
 
 
 
 
1a) Undervisningsstedets betegnelse, organisation og struktur 
 
1b) Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen 
 
1c) Det kliniske områdes patient/brugerkategorier 
 
1d) Organisering af sygeplejen 
 
1e) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter 
  
Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold; 
 
Akutcenter SHS består af to etager FAM 1 og FAM 2, to 
skadeklinikker, samt et døgndækket akutsekretariat. 
 
FAM 1: -Skadespor med visiterede patienter 
-Traume modtagelsen 
-Modtagelse af uvisiterede patienter via 112. 
-Efteråret 2015 3 akut psykiatriske modtagelse pladser. 
 
FAM 2: - Modtagelse af visiterede patienter via egen læge   
  /vagtlægen. 
-Kortidspladser senge / stole 
-Modtagerzone 14 pladser 
-Sengezone 15 enestuer 
-Efteråret 2015 3 psykiatriske pladser.   
-Afsnittet er delt op i 3 teams     
 
Skadestuen(FAM1) er den eneste døgn åbnet skadestue i 
Syddanmark. 
I Tønder er der skadeklinik som har åbent fra 8.00 til 22 og i 
Sønderborg er der skadeklink som er døgnåbnet. 
Skadeklinikkerne er bemandet med behandlersygeplejerske 
og referer til ledelsen på Akutcenteret i Åbenrå.  
I FAM 1( skadestuen) behandles og modtages foruden voksne 
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også børn. Hvis børnene indlægges, foregår det på 
børneafdelingen 
 
Akutcenter FAM 
 
FAM 1  og FAM 2 modtager kardiologiske, medicinske, 
ortopædkirurgiske, kirurgiske, gynækologiske patienter.    
Akutcenter-FAM som modtager mange forskellige patient 
kategorier. Både akutte patienter med via ambulance og andre 
der er henvist fra egen læge. Der er et stort flow af 
korttidskontakter.  
Centeret har et  patientflow på i gennemsnit  45 patienter til 
indlæggelse i døgnet.Indlæggelsestiden forventes i 
gennemsnit at blive 18 timer, men patienterne kan være 
indlagt i centeret i op til til 48 timer. Hvis det vurderes ved 
indlæggelsen  at patientforløbet er over 48 timer, bliver 
diagnostisering og behandlingsplan overflyttet til 
stamafdeling. Det hurtige patientforløb i afsnittet stiller krav 
om overblik og rutine, viden om akut behandling og pleje samt 
sikring af en høj faglig og menneskelig viden.  
Akutcenteret er etableret med det formål at sikre en høj faglig 
kvalitet hele døgnet rundt. Målet er at alle patienter 
undersøges og behandles på samme høje niveau uanset tid og 
sted. Plejen og behandingen tilrettelægges ud fra triagering og 
akutpakker.  
 
Plejen er organiseret i 4 zoner, hvor plejeformen er tildelt 
patientpleje.  
Ved ankomst til centeret triageres patienterne med 
udgangspunkt i DEPT modellen  indenfor fem  
farvekategorier rangerende fra rød til blå (rød, orange, gul, 
grøn, blå). Triagering er en hastegradsvurdering af den akut 
indlagte patient, hvor man på baggrund af de vitale parametre 
og kontaktsårsagskort inddeler patienterne i farvekategorier, 
der afgør hvor hurtigt behandlingen skal iværksættes.  
De psykiatriske patienter, som fra 17. september indlægges 
via FAM, vil blive modtaget, plejet og behandlet af psykiatriske 
læger og sygeplejersker, der alle er ansat i psykiatrien, men 
som også har fremmøde i FAM.   
 
 
FAM 1 og FAM 2 er klinikker under Akutcenter-FAM, som 
består af center chef Ole Nørregaard og Helle Overgaard. 
Klinikledelsen består af Theresa From Eriksen og vakant 
kliniklederstilling ( konstitueret Jette Matzen) 
 
MÅL /VÆRDIGRUNDLAG:   
At alle akutte patienter modtager ensartet høj kvalitet i patient 
behandlingen 24 / 7 / 365 
At der ydes individuel sygepleje og behandling, så patientens 
behov imødekommes fagligt. 
At der skabes en tryg atmosfære omkring patient og 
pårørende. 
At der er sammenhæng i patientforløb specialerne imellem. 
At personalet er aktivt og fagligt interesseret samt aktivt 
opsøger viden. 
At personalet er ansvarligt, imødekommende og hjælpsomme, 
så alle oplever tryghed i afdelingen 
 
 
Introduktion: 
Oplæring sker efter individuelle kompetencer og hensyn. 
 
Revidere procedurer for pleje og behandling:  
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Kvalitetsrådet står for at opdaterer og revidere diverse 
procedurer som øverste ansvarlige. 
Jette Matzen er kvalitets og udviklingskoordiantor for 
akutcenter-FAM 
  
Information til patienterne: 
At vi giver mundtlig vejledning og undervisning baseret på 
den enkeltes ressourcer og tilstand. 
At vi udleverer ajourført skriftligt materiale til patienterne, 
hvilket  anvendes rigtig meget. 
 
Etik: 
At vi har en adfærd, hvor vi er imødekommende og 
hjælpsomme. 
At vi behandler patienter, pårørende og hinanden, som vi selv 
ønsker at blive behandlet. 
At vi møder patienter, pårørende og samarbejdspartnere 
fordomsfrit. 
At vi siger tingene til hinanden og ikke om hinanden. 
At vi respekterer hinandens faglighed både indbyrdes og i 
relation til samarbejdspartnere. 
At det er legalt at sige fra over for en opgave, man ikke føler at 
magte, indtil man har opsøgt viden og efterfølgende viser, at 
man nu magter opgaven. 
 
Ansvarlighed: 
At man gennem sit arbejde udviser omhu, viser at man 
besidder faglige viden for at udfører sit arbejde efter de 
gældende retningslinier. 
At alle sygeplejeobservationer – behandlinger og al pleje 
dokumenteres i cosmic. 
At vi udviser empati i afdelingen. 
 
Kultur: 
At vi systematisk anvender refleksion som middel til faglig 
udvikling. 
At vi deltager aktivt i hele patientforløbet. 
At vi drager omsorg for hinanden. 
At vi i hele vores adfærd overholder tavshedspligten. 
 
Faglighed: 
At vi aktivt til stadighed opdaterer vores faglige viden. 
At vi delagtiggør og deler vores faglige viden med kolleger og 
alle studerende i afdelingen. 
At vi i vores professionalisme viser, overblik og handlekraft. 
 
SYGEPLEJE I FAM 1 
Flowmaster vurderer og prioriterer patienterne ud fra den 
vedtagne triage og kontaktårsagskort og starter den første 
behandling. 
Traumesygeplejerske modtager traumepatienter efter 
traumemanualen. 
Den patientansvarlige sygeplejerske anvender cetrea. 
 
1.Modtager patienten, følger patienten ind på stuen og sikre 
patientidentitet samt skadens omfang. Samtidig påbegyndes 
dokumentation i cetrea. 
2.Starter sygeplejebehandling/observationer ud fra den givne 
skade/sygdom og triage samt observation. 
3.Følges med lægen ind til patienten og assisterer lægen i 
undersøgelse og behandling, såfremt det er muligt 
4.Følger op på den givne information, undervisning og 
behandling. 
5.Sikre patientens hjemtransport og efterforløb efter givne 
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retningslinjer. Kontakter evt. hjemmepleje (SAMBO) eller 
plejehjem. 
6.Stuen afleveres opryddet og klar til den næste patient. 
7.Patienten slettes på cetrea. 
8.Drager omsorg for pårørende og afdøde efter procedure i 
omsorgsmappen. 
 
 
Sygepleje i FAM 2 
1.  Patienten meldes til Flowmaster, som tildeler patienten 
speciale og relevant akutpakke. Flowmaster fordeler 
patienterne til sygeplejersker / sosa’er i forhold til kompetance 
og muligheder. Når patienten kommer i afdelingen kontaktes 
den modtagene sygeplejerske/sosa som tager imod patienten 
på stuen. 
2.  Starter sygeplejebehandling/observationer ud fra triagering 
og kontaktårsagskort, og akutpakke. 
3. Patienten meldes til den læger, der tages blodprøver og 
behandlingen opstartes. Seneste 4 timer efter ankomst, skal 
der foreligge en behandlingsplan. 
4.  Følger op på den givne information, undervisning og 
behandling. 
5.  Patienten færdigbehandles i afdelingen eller overflyttes til 
andre afdelinger. Kontakter evt. hjemmepleje (SAMBO) eller 
plejehjem. Transport arrangeres. 
6.  Der ryddes op på stuen 
7. Patienten adviseres til modtagne afdeling eller slettes fra 
cetrea. 
 
 

 
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 

 
Klinisk vejleder i FAM 1 Marianne Kristensen, som har været 
kliniskvejleder i over 20 år.  
Har en sundhedsfaglig diplom uddannelsen, har været i 
skadestuen i 11 år. 
Er desuden uddannet behandler sygeplejerske 
 
Kliniske vejleder i FAM 1 Sanne Lundgren, har været vejleder i 
ca 1 år. Hun har mange års erfaring som daglig vejleder. 
Har dagligvejleder kursus og forventer at tage klinisk vejleder 
kursus i forår 2016. Været i skadestuen i 8 år. 
Er uddannet behandler sygeplejerske. 
 
Kliniske vejleder i FAM 2 Regitze Thomsen, som har været 
klinisk vejleder i over 20. Hun har en sundhedsfaglig diplom 
uddannelse og været i akutmodtagelses afdelinger siden 1999. 
 
Kliniske vejleder i FAM 2 Jeanette Holm, som har en klinisk 
vejleder uddannelse. Hun har været i FAM siden opstarten i 
2012 
 
De deltager i forskellige tema dage, der tilbydes som har med 
læring at gøre. 
 
Sygeplejerskerne på Akutafdelingen forventes alle at 
gennemføre moduler på Akutuddannelsen. Vejledere forventes 
at gennemfører mindst basis og et af mellem modullerne i 
Akutuddannelsen. Den gennemføres i regi af UC syd.  
 
Hver sygeplejestuderende har tilknyttet 1 – 2 daglige vejleder.  
På Fam 1 og 2 er der forskellige sygeplejerske som har 
forskellige funktioner bla.  traume, børnesygeplejerske, 
hygiejne, sikkerhed, gynækologi, kardiologi  
Mange sygeplejersker er uddannet  behandlersygeplejerske, 
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hvor nogle har funktion på skadeklinikken i 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 

 
Sygeplejefaglige forhold  på Akutcenter FAM 
 
Målgruppe: 
Pleje og behandle akutte patienter både voksne og børn med 
organ, ortopædkirurgiske sygdomme og medicinske 
sygdomme. 
 
Eksempler på patientfænomener: 
-Patienten er immobil 
-Patienten har kvalme 
-Patienten har smerter 
-Patienten er halvsidigt lammet 
-Patienten er konfus 
-Patienten har forstyrrelser i væskebalancen  
-Patienten er angst 
-Patienten har en fortvivlet familie 
-Patienten har forsøgt selvmord 
-Patienten har abstinenser 
-Patienten har vejrtrækningsbesvær. 
-Patienten føler sig ikke forstået sprogligt/kulturelt 
-Patienten har temperaturforhøjelse 
-Patienten er svimmel 
-Patienten har bevægelsesindskrænkning  
-Patienten har brug for midlertidig hjælp i hjemmet. 
-Patienten har åbent sår 
-Patienten har forbrænding 
-Patienten har kredsløbsforstyrrelser 
-Patienten er ude af stand til at tage vare på sig selv. 
-Patienten har kramper 
-Patienten er kold 
-Patienten har behov for information 
-Patienten kommer ind som traume. 
-Patienter der er berusede 
-Patienter med akut abdominale smerter. 
-Patienter med blodige opkastninger / diarreer. 
-Patientforløb 
-Afdelingens pleje organiseres udfra princippet om tildelt 
patient pleje. 
-Det tilstræbes at det er den samme person som tager 
patienten ind på stuen som udfører sygeplejehandlinger og 
udskriver patient igen. 
 
FAM1 Sygeplejefaglige opgaver: 
 
Kendetegnene for patienterne i Fam 1 – modtagelsen er, at de 
endnu er diagnostisk uafklarede. 
Det stiller krav til personalets intuition og observationsevne 
mhp. at indkredse problemstillinger. Som eksempel kan man 
møde en forvirret patient med en flænge i panden , hvor man 
må spørge dig selv: 
-har han slået hovedet, fordi han er beruset 
-eller har han insulinshock 
-eller har han fået apopleksi 
-eller er han bare faldet over noget og har hjernerystelse 
-eller… 
På samme måde kan du stille dig selv en lang række 
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spørgsmål i mødet med patienter med andre problemstillinger. 
 
Mulige årsager til patienten har smerter: 
-Frakturer/forvridninger  
-Abdominallidelser 
-Forbrænding 
-Sår 
-Commotio 
-”Ondt i sjælen” 
-Angina pectoris /AMI 
-Pneumoni 
-Gigt 
-Infektioner 
-Irritationer 
-Tandpine 
-Lejring 
-Cirkulationsforstyrrelser 
-Forslået 
 
Mulige konsekvenser for patienten med smerter: 
-Immobilisation 
-Kvalme/opkastninger 
-Angst/fortvivlelse 
-Søvnbesvær 
Opgaver i forbindelse med patienten med smerter: 
-Observere/afdække 
-Lejring 
-Informere/skabe tillid 
-Smertebehandling (injektionsteknik, observation og 
bivirkning) 
-Dokumentation 
 
FAM 2 Sygeplejeopgaver: 
 
Medicinsk patient: 
Et typisk medicinsk patientforløb: 70-årig kvinde indlægges 
via lægevagten grundet anstrengt respiration  
med forlænget expiration og feber. Sygeplejersken måler ved 
ankomst kvindens vitale parametre dvs. respirationsfrekvens, 
saturation, blodtryk og puls , temperatur samt indhenter data 
hos patienten i form af anamnese, personlige data dvs. 
indlæggelsessamtale. Dette foregår i det omfang patienten har 
luft til qua sin tilstand. Kvinden triageres og dette skrives på 
cetreaskærmen, hvor forvagten kan se hvilken farve patienten 
er triageret og hvor hurtigt patienten skal tilses af lægen. 
Sygeplejersken modtager ordinationer fra forvagten, hvilket  
kunne være arteriepunktur, nasaltilt, venflonanlæggelse og 
bestille blodprøver. Kvinden tilses af lægen og øvrige 
ordinationer udføres f.eks. røngten af thorax, og intravenøs 
behandling f.eks. i form af antibiotika. Patienten informeres 
løbende om tiltag og beroliges hvis denne er præget af angst i 
forbindelse med dyspnøen. Når der er lagt en 
behandlingsplan, og hvis det vurderes indlæggelsen er  
over 48 timer, kan kvinden overflyttes til det medicinske  
sengeafsnit. 
 
Ortopædkirurgisk patient:  
En kvinde på 63 år indlægges efter et fald med en 
håndledsfraktur. Pt. Indlægges via skadestuen, som triakgere 
hende, og sender hende i røntgen, og anlægger en 
gips.Patienten skal herefter have taget et postoperativt 
røngten. Hvis dette er i orden kan pt. udskrives. Hvis frakturen 
ikke kan behandles konservativt skal kvinden opereres. Hun 
skal faste i minimum 6 timer og tørste i minimum 2 timer. Der 



University College Syddanmark  Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 

skal tages blodprøver og ekg, kun ved større operationer skal 
der tages type og forlig, så patienten evt. kan få blod ved 
behov. Der skal foretages et narkosetilsyn, hvor narkosen  
undersøger patienten, for at finde ud af om patienten kan/må 
bedøves. Patienten skal om muligt i bad inden operationen og 
have rent sygehus tøj på. Patienten får Id-bånd på, smykker og 
neglelak skal fjernes og patienten informeres om operationen 
og dens risiko.  
Efter operationen skal der igen tages et røntgen for at se om 
operationen er vellykket. Pt. kan derefter udskrives direkte fra 
centret og indkaldes til en ambulant kontrol.  
  
Parenkymkirurgisk patient:  
En 25 årig kvinde bliver indlagt via egen læge med 
abdominalsmerter, som hun har haft de sidste 12 timer. 
Smerterne sidder i højre fossa og bliver langsomt værre. Hun 
har lidt feber og kvalme. Ved ankomsten bliver hun taget imod 
af en sygeplejerske, og de vitale parametre måles. Der 
spørges ind til anamnesen, og patienten får at vide, hun skal 
faste og tørste og ikke må ryge. Dette pga, hvis hun skal 
opereres. Narkosen vil først bedøve patienten, hvis hun har 
været fastende i 6 timer og tørstende i 2 timer. Der bestilles 
blodprøver. Da patienten faster, lægges der venflon og sættes 
1000 ml NaCl op. For at udelukke en gynækologisk lidelse, 
laves der GU. Når der er blodprøvesvar og patienten er tilset af 
forvagt og bagvagt, besluttes det, om hun skal opereres på 
mistanke om appendicit. Der laves narkosetilsyn, og hun 
gøres klar til operation med navlerens, rasering af evt  
pubesbehåring, fjernelse af smykker, piercinger og neglelak, 
der gives evt. fragmin og TED strømper på. Hvis patienten har 
en perforeret appendicit, skal hun forblive indlagt i 3 døgn til 
iv- antibiotika. Hun flyttes derfor typisk til sengeafsnit A. Hvis 
appendix ikke er perforeret men bare betændt, udskrives hun 
oftest senere samme dag eller dagen efter.  
 
Kardiologisk patient: 
En 57 årig mand har ringet 112. Da han om morgenen har haft 
brystsmerter uden udstråling. Det føles som om et tøndebånd 
strammer om brystkassen. Falck har taget EKG på vej ind, 
disse er vurderet af medicinsk forvagt. Han meldes obs. AKS. 
Ved ankomsten tages endnu et EKG, som vurderes af 
medicinsk mellemvagt. Er der ikke udvikling i EKG’er 
indlægges han i afdelingen. Sygeplejerske måler vitale 
parametre, triagerer og påsætter telemetri. Der spørges ind til 
anamnesen og der måles blodprøver, herunder coronar 
markør. Hvis man vurderer der er risiko for et AMI sættes han i 
ustabilt regi, og opstarter antikoagulations behandling, som 
ofte allerede er påbegyndt i ambulancen. Coronar markør 
gentages efter 4 timer. Ved fornyet smerter tages smerteekg. 
Telemetri overvågning aflæses i slutningen af hver vagt. Har 
det været et AMI flyttes han til kardiologisk afdeling. Hvis det 
afkræftes udskrives han evt. med ændring i medicin og eller 
opstart af kolesterolsænkende medicin. 
 
Gynækologisk patient:  
En 32 årig kvinde har via sin praktiserende læge aftalt 
indlæggelse med gynækologisk forvagt. Hun er gravid i uge 10 
men er begyndt at bløde og har mavesmerter. Hun indlægges 
til observation for ekstrauterin graviditet. Ved ankomsten 
bliver hun taget imod af en sygeplejerske, og de vitale 
parametre måles. Der spørges ind til anamnesen særlig 
smerterne styrke og lokalisation. Gynækologisk forvagt 
kontaktes, triageringen fortælles. Det aftales hvilke prøver der 
skal tages, både blod- og urinprøver, disse udføres. 
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Når den gynækologiske forvagt laver gynækologisk 
undersøgelse herunder GU og vaginal scanning er 
sygeplejersken tilstede på stuen. Sygeplejersken følger op på 
undersøgelses resultatet. Ofte er der sket en spontan abort. 
Opfølgningen afhænger af om slimhinden afstøder sig 
spontant eller om der skal ske en medicinsk abort. 
 
 
Samarbejdspartner i Akutcenteret 
 
I afdelingen har vi et bredt samarbejde hvor der bla. er 
tilknyttet serviceassistenter, læger, sekretær, social og 
sundhedsassistenter, sygeplejerske, portører, laboranter, 
fysioterapeut, falck, præst og hjemmeplejen. 
 
Vi er også uddannelsessted for falck elever, forsvarselever og 
har en del som kommer på en dags studiebesøg fra andre 
afdelingen i huset.   
Som noget nyt har vi tilknyttet farmakonomer og farmaceuter i 
afdelingen, der laver medicingennemgang og 
medicinafstemning. 
 
Til Akutcenter er tilknyttet en forskningsafdeling, som betyder 
at Akutcenter hele tiden er involveret i forskningsprojekter, og 
der er mulighed for sygeplejersker med interesse at blive 
tilknyttet og involveret i disse. 

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) 

3e) Strategi for kvalitetssikring af den 
kliniske undervisning baseret på 
systematisk evaluering 

 

 
Uddannelsesmæssige forhold: 
 
Studie forhold/ læringsmiljø/ studiemetoder: 
 
Fam 1 har studerende i 1+ 2 + 11+ 12 modul  
 
Fam 2 har studerende i 1 + 2 + 4 + 11 + 12 modul 
 
I afdelingen prioriteres det højt, at den studerende får en god 
introduktion til akutcenteret, hvor der både indgår den 
fundamentelle og specielle sygepleje 
 
Alle studerende får tilknyttet 1 – 2 daglige vejleder, desuden 
følges de enkelte studerende også en del med  den klinisk 
vejleder. 
 
Vejledning / læringen foregår både i dag, aften og nat samt 
weekend vagter, da aktiviteten er lige stor døgnet rundt og 
derved er der stor læringsmuligheder for den studerende. 
 
Den studerende skal gennem refleksion og deltagelse udvikle 
faglige og personlige færdigheder, mhp. at kunne varetage 
akutte sygeplejeopgaver i en hverdag præget af forudsigelige 
opgaver, der kræver praktisk håndelag og hurtige omstillinger. 
 
Den studerende skal på baggrund af sin teoretiske viden lære 
at observere, genkende, vurdere og handle i konkrete 
praksissituationer mhp. udvikling af praktiske færdigheder. 
  
Det forventes, at den studerende tager ansvar for patientplejen 
indenfor eget kompetenceområde, og gennem refleksion kan 
træffe faglige beslutninger. 
 
Den studerende vil i plejesituationer opleve etiske konflikter 
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og udfordringer,som bearbejdes gennem diskussion og 
refleksion mhp. at opnå handlekompetence med større 
fagetiske bevidsthed.  
 
I praksissituationer er det vigtigt at den studerende undrer sig, 
og kan deltage i udvikling af plejen på afdelingen. 
 
De studerende i Fam 1 og 2 i modul 4 + 11 + 12, skal ud fra 
afdelingens læringsaktiviteter udarbejde et udkast af 
læringskontrakterne  til en af de første dage.  
 
 
FAM 2 Læringsaktiviteter modul 4: 
1.Hygiejne: 
At den studerende selvstændigt kan begrunde, udføre og 
evaluere sygeplejeinterventioner i forhold til hygiejne til 
tildelte patienter 
 
2.  Smerter:  
At den studerede selvstændigt kan observere og identificere 
patienters forskellig årsager til og oplevelser af smerter samt 
følgevirkninger af smerterne hos den enkelte patient 
 
3.  Dataindsamling og kommunikation: 
At den studerende kan indsamle data og kommunikere med 
patienter med refleksion i forhold til levevilkår, evner og 
muligheder samt identificere, opstille mål udføre, evaluere og 
dokumentere sygeplejebehov til den enkelte patient 
 
Læringsaktiviteter modul 11: 
 
FAM 1: 
Fokus på det ortopædkirurgiske speciale: 
 
1.Patient/klientrelation:  
At den studerende selvstændigt kan modtage, pleje og 
behandle borger der henvender sig i skadestuen med sår / 
ukompliceret fractur hvor fokus er magtrelationer/begrebet. 
 
2.Medicinadministration: 
At den studerende selvstændigt bliver i stand til at 
administrerer medicin til sine patienter med fokus på 
smertestillende samt viden om og håndtering af den meste 
anvendte medicin i afdelingen. Viden om og håndtering af 
drop og iv transfusioner bl.a. antibiotika og blod. 
 
3.Komplex sygepleje: 
At den studerende med udgangspunkt i et patientforløb 
selvstændigt kan modtage en akut skadestue patient, der 
kommer med falck. Kan observere, planlægge og udfører 
sygepleje samt danne overblik over det videre forløb og 
redegør for udført sygepleje. 
 
FAM 2: 
Fokus på det medicinske speciale 
 
1. Patient/klientrelation:  
 
At den studerende selvstændigt kan modtage, pleje og 
behandle patienter, der indlægges med dyspnøe, hvor fokus 
er magtrelationer/begrebet. 
 
2. Medicinadministration: 
At den studerende selvstændigt bliver i stand til at 
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administrerer medicin til sine patienter med viden om og 
håndtering af den meste anvendte medicin i afdelingen. Viden 
om og håndtering af drop og iv transfusioner bl.a. antibiotika 
og blod. 
 
3. Komplex sygepleje: 
At den studerende selvstændigt kan modtage og igangsætte 
behandlingen på en patient, der indlægges med dyspnøe. Kan 
observere, planlægge og udføre sygepleje samt danne 
overblik over det videre forløb samt redegør for udført 
sygepleje. 
 
Fokus på det organkirurgiske speciale 
 
1. Patient/klientrelation:  
 
At den studerende selvstændigt kan modtage, pleje og 
behandle patienter, der indlægges med abdominale smerter, 
hvor fokus er magtrelationer/begrebet. 
 
2. Medicinadministration: 
At den studerende selvstændigt bliver i stand til at 
administrerer medicin til sine patienter med viden om og 
håndtering af den meste anvendte medicin i afdelingen. Viden 
om og håndtering af drop og iv transfusioner bl.a. antibiotika 
og blod. 
 
3. Komplex sygepleje: 
At den studerende selvstændigt kan modtage og igangsætte 
behandlingen på en patient, der indlægges med abdominale 
smerter. Kan observere, planlægge og udføre sygepleje samt 
danne overblik over det videre forløb samt redegør for udført 
sygepleje. 
 
 
Læringsaktiviteter modul 12: 
 
FAM 1: 
Fokus på det ortopædkirurgiske speciale: 
 
1.Kvalitetssikring af sygeplejen: 
Selvstændigt modtage, observere, pleje og behandle patienter 
med sår / ukompliceret fractur. 
 
2.Akut sygepleje: 
Selvstændigt modtage patienter som indbringes med falck, 
pga fald. Herunder observere, planlægge og udfører 
sygeplejen, hvor der er fokus på patienternes sociale netværk. 
 
3.Organisation og ledelse: 
Selvstændigt kan planlægge,lede og formidle sygeplejen til 
patienter du møder på skadestuen, deltage i uddannelsen og 
udviklingen af sygeplejen på afdelingen. 
 
FAM 2: 
Fokus på det medicinske speciale: 
 
1.Kvalitetssikring af sygeplejen: 
Selvstændigt modtage, observere, pleje og behandle patienter 
der indlægges med dyspnøe 
 
2.Akut sygepleje: 
Selvstændigt modtage patienter som indbringes med 
dyspnøe. Herunder observere, planlægge og udfører 
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sygeplejen, hvor der er fokus på patienternes sociale netværk. 
 
3.Organisation og ledelse: 
Selvstændigt kan planlægge,lede og formidle sygeplejen til 
patienter der indlægges i FAM 2, deltage i uddannelsen og 
udviklingen af sygeplejen på afdelingen. 
 
Fokus på det organkirurgiske speciale: 
 
1.Kvalitetssikring af sygeplejen: 
Selvstændigt modtage, observere, pleje og behandle patienter 
der indlægges med abdominale smerter 
 
2.Akut sygepleje: 
Selvstændigt modtage patienter som indbringes med 
abdominale smerter. Herunder observere, planlægge og 
udfører sygeplejen, hvor der er fokus på patienternes sociale 
netværk. 
 
3.Organisation og ledelse: 
Selvstændigt kan planlægge,lede og formidle sygeplejen til 
patienter der indlægges i FAM 2, deltage i uddannelsen og 
udviklingen af sygeplejen på afdelingen. 
 
 
De kliniske vejledere i Akutcenteret  har udarbejdet 
kompetencekort til de studerende, til brug ved udarbejdelse af 
læringskontrakter. 
 
Der forventes af studerende i 4 + 11 + 12 modul har ajour ført 
deres anatomi/ fysiologi inden start. 
 
Det vil være en fordel at den samme studerende både er i 
modul 11+12 hos os, da vi en er speciale afdelingen med 
hurtig patient flow.   
 
Den studerende har selv ansvar for egen læring og egen 
studieaktivitet.  
Det forventes at der laves skriftlige evaluering på de udførte 
sygeplejehandlinger 2 - 3 gange ugenligt. 
 
Tavshedspligten forventes, at blive overholdt og 
uniformsetikken  at være korrekt, samt  kommunikation og 
væremåde. Hvad man kan og bør i  forhold til patienter og 
deres pårørende. 
 
Klinisk vejlederfunktion: 
 
De kliniske vejleder i akutcenteret sender alt materiale ud til de 
studerende ca 1 mdr  før start.  
De laver arbejdsplanen for de studerende så de mest muligt 
følger deres daglig vejleder eller dem selv. 
 
En af dem deltager i alle mål /midt og slut evalueringer og de 
forskellige klinisk prøver der er i den kliniske undervisning. 
 
De laver evalueringer af de forskellige læringskontrakter. 
 
Deltager i refleksions timer med de studerende og har med alt 
hvad der omhandler sygeplejerske uddannelsen på afdelingen 
at gøre. 
 
Deltager i månedligt vejleder møde sammen med de andre 
vejleder i huset. 
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Kvalitetssikring:  
Der er krav til den studerende om, at fremkomme med en 
skriftlig vurdering af det kliniske undervisningssted. 
Vurderingen fremlægges og drøftes. 
Forslag til ændringer behandles og implementeres ved behov. 
Endvidere godkendes/evalueres/revurderes praktikstedet hver 
3 år med deltagelse af sygepleje skolen, centerleder 
,klinikleder samt den kliniske vejleder.  

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 

 
 


