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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 
 

 
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 
varetager sundheds- og sygeplejen til patienter  med 
ortopædkirurgiske lidelser.  
Da vi hele tiden er i udvikling, og Sygehus Sønderjylland er i gang 
med en større organisationsændring og udbygning, vil vi, specielt i 
de kommende år, opleve mange processer og flytninger, som har 
betydning for vores hverdag. 
Der er plads til i alt 19 patienter i sengeafsnittet. Plejen er 
organiseret i 2 teams, hvor plejeformen er tillempet tildelt patient 
pleje.  
Sengeafsnittet modtager ortopædkirurgiske patienter fra Sygehus 
Sønderjyllands Akutcenter. Der er primært voksne indlagt i 
sengeafsnittet. Ortopædkirurgisk ambulatorium er ligeledes en del 
af afdelingen. 
Derudover modtages enkelte indkaldte patienter til mindre 
ortopædkirurgiske indgreb. 
Ortopædisk Klinik arbejder overordnet udfra sygehusets 10 
værdier, som er bearbejdet i forhold til sengeafsnittet: 
 
Ansvarsfølelse 
·Vi tager ansvar for os selv og hinanden 
·Vi er faglige bevidste, tager ansvar for vores handlinger og lærer 
af vores fejl 
 
Faglighed 
·Vi er fagligt kompetente 
·Vi viser faglig stolthed 
·Vi bruger vores faglige kompetencer og ressourcer optimalt 
·Vi sikrer faglig udvikling  
 
Humor 
·Vi møder arbejdsdagen til tiden med et smil 
·Vi tænker positivt 
·Vi bruger humor med omtanke 
·Vi bruger humoren til at fremme det gode arbejdsmiljø· 
 
Kvalitet 
·Vi har en høj faglig standard 
·Vi arbejder efter fælles mål 
·Vi optræder professionelt og omsorgsfuldt  
·Vi ved hvad vi skal og vi gør hvad vi kan 
 
Teamwork 
·Vi respekterer hinandens personlige og faglige kompetencer både  
mono – og tværfagligt. 
·Vi udviser forståelse og respekt for hinandens arbejde 
·Vi samarbejder tværfagligt til gavn for patienten 
·Vi giver hinanden feedback og hjælper nye på vej    
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Engagement 
·Vi skaber arbejdsglæde 
·Vi er engagerede i vores arbejdsopgaver 
·Vi hjælper hinanden 
·Vi arbejder ud fra fælles mål og visioner 
 
Fleksibilitet 
·Vi er omstillingsparate 
·Vi giver plads til forskellighed og mangfoldighed 
·Vi er hensynsfulde og hjælpsomme 
·Vi forholder os konstruktivt til nye krav  
 
Innovation 
·Vi møder forandringer og udvikling positivt 
·Vi søger nye løsninger 
·Vi motiverer hinanden til nytænkning 
·Vi implementerer nye tiltag  
 
Læring 
·Vi er spørgende, nysgerrige og undersøgende 
·Vi synliggør og deler viden og erfaring 
·Læring foregår alle steder på alle tider og på tværs af faggrupper 
·Vi afholder intern tværfaglig undervisning 
 
Åbenhed 
·Vi taler med hinanden ikke om hinanden 
·Vi respekterer hinanden og viser gensidig opmærksomhed 
·Vi bruger åbenhed med omtanke 
·Vi diskuterer og træffer beslutninger i fællesskab 
 
  

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

kompetence svarende til klinisk’ 
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 

 
Der er 1 klinisk vejleder i sengeafsnittet: 
Berit Ries Larsen, som har klinisk vejleder uddannelse. 
 
Der er i sengeafsnittet 1 social- og sundhedsassistent, som 
fungerer som praktikvejleder for social- og sundhedsassistenter. 
 
Ortopædisk Klinik ledes af Klinikleder Jette Andersen og Klinikleder 
Christian Jacobsen. 
 
Derudover er der i Ortopædisk Klinik ansat sygeplejersker og 
social-og sundhedsassistenter med kliniske specialfunktioner 
indenfor følgende områder: 
Hoftenære brud 
Koordinerende / administrerende funktion 
Diabetes 
Ernæring 
Forflytningsvejleder 
Ortopædkirurgisk ambulatorium 
Kvalitetsnøgleperson 
Hygiejnenøgleperson 
Apparaturansvarlig  
 
Den kliniske vejleder, har det overordnede ansvar for den enkelte 
studerende, og varetager alle samtaler og evalueringer. Det er 
ligeledes den kliniske vejleder, der har ansvaret for evaluering af 
læringskontrakterne samt medvirker ved udførelse af interne 
prøver. Ved behov kan den kliniske vejleder koble en daglig 
vejleder på. 
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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 

 
Der ydes sygepleje til patienter i den præ- og postoperative fase 
herunder overvågning, samt rehabilitering. 
 
Patientfænomener:  
Pleje af patienter med f.eks.: Respirationproblemer, 
ernæringsproblemer, dehydrering, smerter, 
immobilisationskomplikationer, kvalme, opkastning, obstipation,  
decubitus, vandladningsbesvær, angst, uro, konfusion og demens.  
 
Sygeplejefaglige opgaver: 
Modtagelse af patienter fra Akutcentret og elektive patienter, 
udføre indlæggelsessamtale, hjælpe pt. til stresshåndtering- , samt 
mestring af den nye situation, klargøre pt. til operation, udføre 
præoperative administrative sygeplejehandlinger: herunder bestille 
fys, blodprøver og narkosetilsyn,  Dokumentere plejen i Cosmic. 
Modtage pt. fra opvågningen, udføre postoperativ 
sygepleje,information og vejledning, varetage medicingivning, 
samarbejde med fys. og læger for at opnå størst mulig 
rehabilitering hos pt., samarbejde med primær sundhedstjeneste 
for at sikre en tryg udskrivelse for pt. 
Personalet er bredt sammensat af personer, der har været 
uddannet i mange år samt nyuddannet personale, der er under 
oplæring.  
 
Faggrupper: 
I afsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, sekretærer og serviceassistenter. 
Tværfaglige samarbejdspartnere: 
Internt: Læger, fysioterapeuter, sekretærer, portører, 
bioanalytikkere, farmakonom. Akutcentret, operations afdeling, 
narkoseafdeling, røntgenafdeling og øvrige afdelinger på 
sygehuset. 
Eksternt: Primær sundhedstjeneste, praktiserende læger, 
psykiatrisk afd. 
 
 
 

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) 

 
Afdelingen tilrettelægger intern undervisning for elever og 
studerende, som typisk omfatter følgende emner: Hygiejne, 
forflytning, sikkerhed og hoftenære brud. 
 
Der er afsat administrativ tid til de kliniske vejledere, som de selv 
administrerer. Timerne bruges f.eks. til at skrive evalueringer, 
deltage i netværksmøder for kliniske vejledere m.m. Derudover 
bruger de kliniske vejledere tid med den studerende til samtaler, 
gennemgang af læringskontrakter, forventningssamtale, 
planlægning af arbejdsplan, tid med den studerende i plejen  m.m. 
 
Der er mulighed for, at den studerende bruger afsnittets birum til 
selvstudie,  m.m. Der er fra afsnittets pcére mulighed for at bruge 
sygehusets intranet, herunder søgning i videnskabelige databaser, 
hygiejnehåndbog, infonet. 
 
De studerende følges i videst muligt omfang med vejlederne. Det 
forventes, at den studerende deltager i weekend, aften og 
nattevagter, hvor det giver mening i forhold til læring. Der må 
forventes at deltage i weekendvagt gennemsnitligt én gang 
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3e) Strategi for kvalitetssikring af den 
kliniske undervisning baseret på 
systematisk evaluering 

 

pr.måned. Den studerende er medansvarlig for at tilrettekægge 
arbejdstiden, således at der tages hensyn til både studie- og 
privatliv. 
Ved behov f.eks. pga. arbejdsplan og personalesituation kan der 
evt. tilkobles daglig vejleder udover den kliniske vejleder. 
Den studerende er selv ansvarlig for at melde ud til resten af 
personalet, hvad der p.t arbejdes med, så den studerende opnår 
størst muligt læringsudbytte. 
 
Der arbejdes med læringskontrakter og fastlagte emner udfra 
modulplanen, hvor der kan arbejdes med læringsmål og diverse 
kompetencer.  
 
Hvis du er på modul 4,11 eller 12, skal du den første dag 
medbringe et skriftligt oplæg, der handler om dig selv og dine 
personlige erfaringer, som har relevans for din uddannelse. 
Desuden bedes du medbringe et udkast til din første 
læringskontrakt.  
 
Vi har gode erfaringer med, at studerende har både modul 11 og 
12 hos os. Dette er således en mulighed, men ikke et krav. 
 
Vi har i 2013-2014 deltaget i Sygehus Sønderjyllands 
læringsstilsprojekt med henblik på at højne den enkelte 
studerendes læring. Dette er nu en integreret del af den daglige 
vejledning. 
  
Hvis du bliver syg, skal du snarest muligt ringe til afdelingen, og 
give besked om dette. Når du skal raskmelde dig, skal du ringe 
dagen inden senest kl. 12.00. Se telefonnummer på første side. 
 
Egne mobiltelefoner må være tændt, men skal ligge i 
taskeskabene. Det er dog tilladt i beskedent omfang i pauser, at 
checke egne mobiltelefoner.  
  
Der er rygeforbud på hele sygehuset.  
  
Det er ikke tilladt at have gelenegle. Synlig piercing må ikke virke 
stødende eller provokerende på patienter, pårørende eller andre 
medarbejdere.  
 
Hvis der opstår problemer i dit forløb hos os, henviser vi til UC 
Syds guide for "Det gode kliniske uddannelsesforløb" 
  
 

  

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
Studerende der har fået klinisk undervisningssted hos os bedes 
oplyse adresse, tlf., e-mail, hvorefter yderligere materialer 
fremsendes.  
 
Berit.Ries.Larsen@rsyd.dk 
 
Jette.Andersen5@rsyd.dk 
        

 
 
 
 
 
 
Sendes til Studiesekretær Birgit Nissen, på mail bcn@ucsyd.dk 
 

mailto:bcn@ucsyd.dk
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Har du en besked til mig, kan du skrive den her (beskeden slettes inden skemaet lægges på 
hjemmesiden):  
 


