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BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 
Klinisk 
undervisningssted Gynækologisk klinik      

Adresse Kresten Philipsensvej 15, 6200 Åbenrå 

Telefon 79972187 Mail: 
Laila.Rotboll@rsyd.dk       

Klinisk vejleder Laila Bødker Rotbøll      
Dato 28-2-2016 
-- 

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 
 

 
Fælles for Familiecentret 
1a) Fra den 1-1-2013 blev Børneafdelingen, Neonatalafdelingen, 
Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Gynækologisk/obstetrisk 
ambulatorium og Fødeafdelingen sammenlagt til det der hedder 
Familiecentret på Åbenrå sygehus. 
 
 

• Barsel/neo klinik (gerne som et link) 
• Gynækologisk klinik (gerne som et link) 
• Børn/unge klinik (gerne som et link) 
• Graviditet/fødsel klinik 

 
I hver af de fire klinikker er der to klinikledere. 
 
I graviditet/fødselsklinikken er der en jordemoderfaglig og en 
lægefaglig klinikleder. 
I de tre andre klinikker er der en sygeplejefaglig og en lægefaglig 
klinikleder. 
 
I graviditet/fødselsklinikken er der ikke klinikundervisning for 
sygeplejestuderende. 
 
 
1b) Sygehus Sønderjyllands strategiplan går under overskriften 
“Kvalitet døgnet rundt”. Det indeholder fire strategier som 
indbefatter: 
 

• Tilfredse patienter 
• Kreativ udvikling 
• Sund økonomi 
• Gode medarbejder 

 
Sygehus Sønderjylland arbejder efter tre værdier: 
 

• Ordentlighed 
• Faglig vækst 
• Fornyelse og begejstring (kan der komme et link her til 

“Strategi og udvikling”?) 
 
Sygeplejen vil være tilrettelagt ud fra patientens individuelle forløb. 
 
Familiecentret lægger stor vægt på, at der under de forskellige 
forløb er mulighed for at være sammen med sine nærmeste 
pårørende. Vi prioriterer “patienten først”. 
Vi har en høj involvering af familie, pårørende og nære relationer. 
Vi arbejder med en høj faglighed og professionalisme. 
Vore medarbejdere skal have plads til faglig vækst, fornyelse og 



University College Syd  Sygeplejerskeuddannelsen 

begejstring. 
Vi er et dynamisk og kreativt center, præget af et inspirerende 
tværfagligt uddannelsesmiljø og hvor forskning er højt prioriteret. 
 
1c) I Familiecentret arbejder vi sammen omkring hele familien. Det 
kan være indlæggelse eller ambulant behandling i forhold til 
graviditet, gynækologi, fødsels/barsel, det syge barn og børn/unge. 
 
  
1d) Der arbejdes ud fra tildelt patientpleje, og patienter der er 
indlagt mere end 48 timer tildeles en kontaktperson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gynækologisk klinik  

 
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 

 
Det uddannelsesmæssige grundlag fastsættes af den 
sygeplejefaglige klinikleder og den ansvarlige kliniske 
vejleder.      

 
Den ansvarlige kliniske vejleder har en Sundhedsfaglig 
Diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse. 
 
Flere vejledere har 6 og 7 - ugers vejlederkursus. 
 
Flere sygeplejersker har mange års erfaring med sygeplejen og 
opgaverne i ambulatoriet. 
Andre sygeplejersker har flere års erfaring i forhold til de indlagt 
gynækologiske patienter. 
 
Det er den ansvarlige kliniske vejleder der koordinerer og 
planlægger uddannelsesforløbet for den studerende i klinikken, og 
varetager bedømmelser af den enkelte sygeplejestuderende i 
forhold til læringskontrakter. Er ligeledes sparringspartner med de 
daglige vejledere.  
Det er ligeledes den ansvarlige kliniske vejleder der er med til 
eksamen i modul 4, 11 og 12. 
 

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 

 
Gynækologisk klinik består af: 
Gynækologisk sengeafsnit med 4 sengepladser 
Gynækologisk/obstetrisk ambulatorium, både gynækologiske og 
svangre patienter. 
De 4 sengepladser er fortrinsvis til patienter der skal indlægges 
mhp operation, som f.eks. vaginal hysterektomi, abdominal 
hysterektomi eller andre operationer hvor indlæggelse er 
nødvendig. 
Ligeledes patienter til evacuatio og medicinske aborter. 
Evt. patienter med cancer som er behandlet i Odense og ikke er 
klar til at komme hjem. 
 
Gynækologisk ambulatorium er et ambulatorium, hvor kvinderne 
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kommer til ambulant undersøgelse, kontrol og samtaler. De er 
enten henvist fra praktiserende læge, speciallæge eller 
jordemoder. 
Vores sygepleje er rettet mod gravide og kvinder med 
underlivsgener. 
  
De sundhedsproblemer kvinderne har er bl.a. bækkensmerter, 
gravide med misdannet/kromosomdefekt foster, intrauterin 
vækst/foster død, uønsket graviditet, fertilitets problemer, 
smitsomme kønssygdomme, underlivsinfektioner, 
blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, cancerudredning, prolaps, 
inkontinens udredning. 
Sorg, krise og angst i relation til graviditet eller underlivslidelser. 
 
 
De sygeplejemæssige arbejdsopgaver der er i forbindelse med de 
ovenfor nævnte sundhedsproblemer bl.a.: 
 

• Assistere lægen ved diverse undersøgelser, behandlinger 
og indgreb 

• Koordinering af patientforløb 
• Omsorg i det korte ambulante forløb 
• Vejlede patienter ift. operation, injektioner, blodprøver og 

udfyldelse af vandladningsskemaer/Dugabase 
• Bestilling og forsendelse af diverse prøver 
• Formidle viden på en fyldestgørende og forståelig måde 

omkring ovennævnte problemområder. 
• Vejledning, information og kommunikation pr. telefon 
• Kommunikation med patienten og pårørende ift. sorg, krise 

og andre sammenhænge 
 

Afdelingen er organiseret under centerledelsen fra 1-1-2013. 
Vi har en sygeplejefaglig klinikleder og en lægefaglig 
klinikleder for gynækologien, 2 sygeplejersker med 
administration og booking funktion, 2 sygeplejersker med 
klinisk vejllederuddannelse, og 2 sygeplejersker der har en 
Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (den ene fungerer som den 
ansvarlige kliniske vejleder) 
Vi har sonografer som udfører scanninger på gravide. 
Sonograferne er både sygeplejersker og jordmødre.  
Til gynækologisk klinik er der tilknyttet overlæger, 
afdelingslæger og reservelæger og sekretærer. 

 
 
Plejepersonalet består af sygeplejersker med forskellige 
erfaringer indenfor specialerne. (se under pkt. 1) 
Jordemødre som scanner gravide, er også tilknyttet 
Graviditet/fødsels klinik. 
 
Gynækologisk klinik indgår i tæt samarbejde med  
Barsel/neo klinik 
Graviditet/fødsel klinik 
 
Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter i ambulatoriet er: 

• Blæretræningsprojekt for inkontinente kvinder 
• I 2013 vil mange aktiviteter handle om at lave 

patientforløb til brug i Familiecentret i 2014. 
• NovaSure (brænding af slimhinde i livmoder) - 

opstartet i november 2013 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Gynækologisk klinik modtager sygeplejestuderende i 1. modul, 2. 
modul, 4. modul, 11. modul og 12. modul. Jordemoderstuderende i 
4. og  5. semester. Radiografstuderende. Bioanalytiker studerende 
og erhvervspraktikanter. 
Alle sygeplejersker i gynækologisk klinik kan varetage den daglige 
vejledning af de forskellige studerende. Sonograferne varetager 
vejledning omkring svangrepatienter. 
 
Syn på læring: 
Vi ser læring som psykologisk, social, og personlig proces, hvor 
selve læringen foregår i den enkelte ved at han/hun aktivt tager 
læringen til sig, ud fra egne forudsætninger og erfaringer, og ved 
hjælp af personlige og faglige kvalifikationer. 
Vi ser læringen som en kompleks proces, der forekommer i 
forskellige tempi, tider og på forskellige måder. Processen er 
karakteriseret ved, at der indgår en studerende, en vejleder og et 
indhold. 
Vi mener at læringen altid vil påvirkes af de relationer den enkelte 
indgår i, og ligeledes af de læringsbetingelser, disse relationer 
giver den enkelte. 
Vi finder det vigtigt, at den studerende får gode rammer og vilkår 
for læring, ved at vejlederen er faglig dygtig, er engageret og 
interesseret i sygeplejerskeuddannelsen. At vejlederen møder den 
studerende der hvor den studerende er, dvs. tager udgangspunkt i 
den studerendes forudsætninger og viden. 
Den studerende skal være i stand til at tage et læringsansvar, være 
aktiv deltagende, og være bevidst og ærlig omkring egen 
læringsproces. En læringsproces, er den måde den enkelte lærer 
på. 
 
I 1. og 2.  modul vil den studerende så vidt muligt følge den samme  
vejleder hele ugen. 
I modul 4 vil der være daglige vejledere og den ansvarlige kliniske 
vejleder er ansvarlig for læringskontrakter, refleksion og eksamen. 
I 11. og 12. modul vil den ansvarlige kliniske vejleder være den 
primære vejleder, dog vil der være daglige vejledere, når den 
kliniske vejleder har fridage eller ferie. 
Der er mulighed for refleksion med den kliniske vejleder eller 
andre. 
I 4.,11. og 12. modul vil de første 14 dage blive planlagt som 
introduktionsperiode. I denne periode afholdes der 
forventningssamtale med den ansvarlige kliniske vejleder og evt. 
andre vejledere, hvor gensidige forventninger og 
erfaringer/forudsætninger udvekles. 
Indenfor de første 14 dage afholdes målsætningssamtale hvor de 3 
læringskontrakter i 4., 11. og 12. modul skal være klar og 
gennemgåes.  
 
Der er planlagt klinik undervisning 1-2 gange i 4., 11. og 12. modul, 
hvor vi samler 2-3 medstuderende og deres vejledere til refleksion i 
et sygeplejefagligt forum. 
 
Der er udveksling med gynækologisk sengeafsnit ift. 
medicinhåndtering i modul 11. 
 
Der er mulighed for at afvikle 4. modul i gynækologisk klinik, 
primært i sengeafsnittet, dog med studiedage i ambulatoriet. 
 
Der er mulighed for at afvikle 11. modul eller 12. modul i 
gynækologisk ambulatorie, - og vi kan også tilbyde at afvikle både 
11. og 12. modul i Gynækologisk/obstetrisk ambulatorie. 
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For at du kan modtage et brev omkring dit forløb i den kliniske 
undervisning, skal du være opmærksom på at kontakte klinikken, 
så vi kan få din adresse og evt. tlf. nr. 
 
Der er litteratur tilgængeligt i klinikken. 
 
Vi sikrer kvaliteten af den kliniske undervisning ved at gennemgå 
evalueringer fra de studerende.  
Klinikken bliver godkendt hvert andet år som klinisk 
undervisningssted.    
 
Vi ønsker at du begrænser synlige piercinger, bortset fra 
almindelige øreringe, da det ikke må virke stødende eller 
provokerende på patienter, pårørende eller medarbejdere. 
 
Vi ønsker begrænset brug af mobil telefon, - og ikke synligt ift 
patienterne. 

  
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 
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