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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 
 

 
1a. 
Geriatrisk klinik er organisatorisk placeret i Center for Ortopædi og 
Medicin også betegnet COM. I COM er der 3 klinikker: 
Ortopædkirurgisk klinik, Rehabiliteringsklinikken samt Geriatrisk 
klinik. 
I Aabenraa har vi plads til 39 patienter i sengene, som er opdelt i 3 
team. Desuden har vi et ambulatorium. Vi har et ambulatorium i 
Sønderborg hvor der sker udredning for fald, Osteoporose samt 
Demens. 
Patienter der kommer i Geriatrisk Klinik kommer enten ind fra FAM, 
fælles akut modtagelsen, eller via henvisninger fra andre klinikker 
eller fra praktiserende læger. 
Klinikken ledes af 2 klinikledere. 
 
1b. 
Geriatrisk klinik tilstræber at patienter og deres pårørende oplever 
kvalitet og sammenhæng, pleje og behandling døgnet rundt. 
Vi går meget op i at det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er i 
højsæde. Vi vægter læring og refleksion højt og at det indgår i som 
en naturlig del af hverdagen. 
Ud over sygeplejestuderende er der i klinikken Sosa elever, samt 
yngre læger der er i deres speciallægeuddannelse og 
lægesekretærelever. 
 
1c. 
Geriatrisk klinik modtager vi patienter efter vores 
visitationsretningslinjer som er følgende: 
Vi modtager ældre patienter almindeligvis over 70 år med: 
 
multimorbiditet (>2 konkurrerende sygdomme) 
 
akut funktionstab i forbindelse med aktuelle forløb 
 
som besidder genoptræningspotentiale 
 
som ikke kræver en anden specialeafdeling 
 
som har givet informeret samtykke og er indforstået med 
overflytning. 
 
Henvisninger til rehabilitering accepteres når ovenstående kriterier 
er opfyldt og pt stadigvæk har behov for behandling af medicinske 
problemstillinger under sygehus indlæggelse. 
 
Geriaterne vurderer ud fra henvisningen om der er tale om 
indlæggelse eller ambulant patientforløb. 
 
1.d 
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Den kliniske sygepleje på Geriatrisk klinik, tager udgangspunkt i et 
holistisk menneskesyn. Vi ligger stor vægt på teamarbejde og 
tværfagligt samarbejde. Du vil nemlig i klinikken møde 
sygeplejerske, sosaér, portør, sekretær, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, husassistent samt læger. 
 
 

 
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 

 
1f. 
Der er i klinikken 3 kliniske vejledere, hvoraf Gitte Schack er 
uddannet klinisk vejleder og Lea Olsen og Malene Skov 
Christensen skal i gang med deres uddannelse. De 3 kliniske 
vejledere samarbejder og sparre omkring de studerende, så de 
studerende får de bedst mulige forløb. 
 
1h. 
1i. 
Klinikkens personale består af en blanding af erfarne og 
nyuddannede geriatriske sygeplejersker samt kompetente sosa’er. 
Der er flere nøglepersoner fordelt på såvel sygeplejersker og 
sosa’er indenfor fx ernæring, diabetes, hygiejne, kvalitet samt 
forflytningsvejledning.  
1j. 
De kliniske vejledere på afdelingen har det overordnede ansvar for 
den/de studerende samt gennemførelsen af praktikken, hvilket 
betyder, at de kliniske vejledere varetager samtaler, evalueringer 
og medvirker til den interne prøve. Ved behov kan den kliniske 
vejleder koble en daglig vejleder på den studerende. 

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 

 
2a. 
Den geriatriske patient er en person over 65 år med akut 
funktionstab, nedsat almen tilstand og skal have flere 
konkurrerende lidelser. 
Af patientfænomener som er typiske for Geriatrisk klinik er smerter, 
delir, ernæringsproblematik, immobilisation, kvalme, demens og 
mange flere. 
 
2b. 
Sygeplejefaglige opgaver: 
Modtage patienter fra andre afdelinger samt elektivt, 
medicinhåndtering, stuegang i tæt samarbejde med afdelingens 
læger, samarbejde med kommunerne(udskrivelse og forberedelse 
hertil), tag prøver fx a-punktur, anlæggelse af fx sonde og  KAD 
mv, sårpleje, psykisk sygepleje hos fx delirøse patienter,  
Personalet er sammensat af personer med flere års erfaring samt 
nyuddannet personale, som er under oplæring. 
 
2c 
Faggrupper på afdelingen: 
Sygeplejersker, sosa’er, afdelingsportør, afdelingssekretær, 
fysioterapeuter, ergoterapeut, læger, social- og serviceassisitent 
samt husassistent 
Der kommer også bioanalytikere, farmakonom, anæstesipersonale 
og diætister i afdelingen 
Til tider er det nødvendigt, at der kommer personale fra andre 
afdelinger for at gå tilsyn på de geriatriske patienter. 
Derudover er der samarbejde med primær sektor, praktiserende 
læger samt psykiatrisk afd(geronto). 
 
2d. 
Der afholdes temadage for al personale i geriatrisk klinik, hvor der 
fra gang til gang er forskellig og  relevant undervisning.  
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Derudover underviser de geriatriske læger gerne i forskellige 
emner tilknyttet geriatrisk klinik 
 

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 

 

 
      
3a. 
Der er afsat administrativ tid til de kliniske vejledere, som de selv 
administrerer. Disse timer bruges til fx at skriver evalueringer, 
gennemgå studiespørgsmål, deltage i netværksmøder for kliniske 
vejledere. Derud over bruger de kliniske vejledere tid på samtaler 
med den studerende, gennemgang af læringskontrakter, 
reflektionstimer, planlægning af arbejdsplan samt med den 
studerende i plejen mm. 
 
3b/3c. 
Der er på afdelingen et lille ”bibliotek”, hvor der forefindes materiale 
til selvstudie samt er der tilknyttet et fagbibliotek til sygehuset. Fra 
afdelingens pc’ere er der adgang til sygehusets intranet, som kan 
bruges til søgning i videnskabelige databaser, infornet, 
hygiejnehåndbog mm 
Der er fælles reflektionstimer sammen med de andre 
sygeplejestuderende på sygehuset, hvor klinisk vejleder deltager – 
1 time for modul 4 og 2 timer for modul 11 og 12. 
Der er for modul 11 arrangeret besøg i laboratoriet og for modul 12 
undervisning fra kvalitetssygeplejerske – dette også sammen med 
andre sygeplejestuderende.  
Den studerende skal under praktikken selv udvælge et emne fra 
klinikken, som de ønsker at fordybe sig i og fremlægge dette for 
personalet på geriatrisk klinik.  
 
3d 
De studerende følges fortrinsvis med vejledere. Det kan forventes, 
at den studerende kommer til at deltage i alle vagte samt i 
weekender for at lære strukturen i afdelingen at kende samt er der 
forskellig læring i hver vagt. 
Dagvagt:     7.00-15.00 
Aftenvagt: 15.00-23.00 
Nattevagt: 23.00-7.00 
 
3e. 
Der arbejdes med læringskontrakter, kompetencekort samt 
studiespørgsmål ifht læringskontrakterne for at udvikle den 
studerendes kompetencer og nå læringsmålene. 
 
Den første dag i praktikken, skal den studerende medbringe en 
skriftelig præsentation af sig selv med relevante informationer. 
Derudover medbringes første udkast til første læringskontrakt.  
 
Såfremt der opstår sygdom skal den studerende ringe på 
afdelingen så tidligt på dagen som muligt og ved raskmelding ringe 
dagen før du kommer igen sengest kl 12 – tlfnr står på første side.  
 
Egne mobiltelefoner opbevares i aflåst skab på afdeling og kan 
tilses i pauserne.  
 
Der er rygeforbud på hele sygehuset. 
 
Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at have gelenegle samt må 
synlig piercing ikke virke stødende eller provokerende på patienter, 
pårørende eller andre medarbejdere. 
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Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 
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