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BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 

Klinisk 
undervisningssted 

Hospice Sønderjylland 

Adresse Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev 

Telefon 7352 8329 Mail:       

Klinisk vejleder Susanne Petersen 

Dato 24.10.11 

 

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 
 

 
       Hospice Sønderjylland er en selvejende institution, der er 

beliggende i et dejligt naturskønt område. Der er 12 rummelige 
enestuer med eget bad, toilet, tv og tlf. Egen sydvendt 
terrasse, hvor der er muligt at køre sengen ud. For at gøre det 
hjemligt, kan der medtages betydningsfulde ting og mindre 
kæledyr. Pårørende kan overnatte på PT stuen eller 
gæsteværelse og opholde sig i den fælles spisestue og 
opholdsstue med pejs  eller i de små møblerede nicher. 

 
       Værdigrundlag og målsætning for sygeplejen 
       kan ses under organisationen på:  
       www.hospicesonderjylland.dk 
 
       Målgruppe: 

- PT med livstruende, uhelbredelig, fremadskridende 
sygdom med kompleks palliativ problemstilling. 

 
Visitationskriterier for ophold: 
-  PT er uhelbredelig syg med forventet kort levetid. 
- Alle helbredende tiltag er ophørt. 
- PT er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ. 
- PT skal have komplekse symptomer, som kræver 

specialiseret og/ eller tværfaglig palliativ indsats. 
- Pt skal være orienteret om, at Hospice er et af flere mulige 

tilbud. 
- PT skal selv ønske at komme på Hospice. 
- PT skal have accepteret henvisning til Hospice 

Sønderjylland. 
 

       Organisering af sygeplejen 
- Selvejende institution, Hospicechef, souschef, Læger og 

Udviklingssygepl. 
 
 
 

 
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 

 
      Færdiguddannet som Sygeplejerske 1998 
            Klinisk Vejlederuddannelse 2011 
 
       Souschef, Udviklingssygepl. , Klinisk vejleder og Sygepl med 

forskellige eksperticer. 
 
       Sygeplejerskerne på Hospice har arbejdet indenfor forskellige 

fagområder inden ansættelse her. Alle har 
palliationsuddannelse og har  taget kursus og uddannelser i 
forskellige retninger. Alle Sygepl vil indgå i et samarbejde og vil 
være daglige vejledere, da nogle har specialfunktioner og 
større ekspertice indenfor de områder. 

http://www.hospicesonderjylland.dk/
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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 har hovedansvaret for de studerende. Hun står 

for undervisning, vejledning og bedømmelse. 
 
       Souschef kan være sparingspartner efter behov, har Klinisk 

vejlederuddannelse. 
 

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 

 
 
 
 
 
       På Hospice Sønderjylland modtages PT  til symptomlindring , 

aflastning eller rehabilitering i  feks 3 uger eller  behov for 
palliativ pleje og behandling til livets afslutning.  

       Mange PT har et  langt behandlingsforløb bag sig, med stråle 
og/ eller kemobehandling, med efterfølgende  gener. 

       De pårørende har været igennem et langt forløb, og behov for 
støtte, vejledning og omsorg. 

       Selv bestemme sin dagligdag så vigtige ønsker, gøremål og 
aktiviteter i videst mulig omfang bliver opfyldt. 

 
       Der ydes lindrende pleje og behandling  til uhelbredeligt syge 

mennesker på et højt tværfagligt niveau. 
       Omsorgen koncentreres om , at lindre ubehag og give PT og 

de Pårørende mulighed for , at dele svære tanker, der er 
forbundet med sygdommen og den forestående død. 

       Kvaliteten af det resterende liv prioriteres meget højt. 
 
       Hospicechef, Souschef, læger og udviklingssygeplejerske. 

Hospicepræsten er til stede 3 gange ugentligt og kan tilkaldes. 
Fysioterapeut: feks. massage mhp smertelindring, afslapning 
og velvære. Socialrådgiver: behjælpelig med sociale 
problemstillinger for PT og pårørende. Psykolog tilknyttet 
Hospice og kan tilkaldes.  Musikterapeut der spiller i hallen evt 
på stuerne. Køkkenpersonale der kræser med kosten. Frivillig 
koordinator for de frivillige medarbejdere. 
Rengøringspersonale, sekretær og pedel. 

 
       Alle Sygeplejersker har været på Palliationsuddannelse. Der er 

9 kliniske interessegrupper, hvor der arbejdes med forskellige 
emner: feks: Vejrtrækning/ dyspnøe, søvn, hvile og træthed, 
smerter, pårørende og sorg. 

       Sygeplejerskerne deltager / og har deltaget på mange 
forskellige kursus og uddannelser efter interesse og behov. 
Sygeplejerskerne er opdelt i to teams og dækker dag, aften og 
nattevagter Sygeplejerskerne på Hospice har vidt forskellig 
baggrund: intensiv afd, sygehus afd, hjemme sygeplejen, 
ambulatorium. 

       Samarbejdspartnere: Lægerne som er ansat i det palliative 
team og fast knyttet til Hospice. 
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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 

 

 
      
 
 
 
 
 
       Hospice Sønderjylland vil gerne invitere den Studerende til en 

samtale inden praktikophold , for at sikre os at den Studerende  
kan  være hos os , hvor der er meget kompleks sygepleje. 

       Derfor vælger vi den Studerende ud fra: Hvilken motivation har 
du for at komme her? 

       Har du forholdt dig til din egen og pårørendes død? 
 
       En ren straffeattest kræves.  
        Fleksibel for at læring finder sted i alle vagter og hver anden 

weekend.  
 
       Vi forventer at mødepligten overholdes, og  ved sygdom 

kontaktes Hospice. Ligeledes at det forsømte indhentes jf. 
modulplanen. 

       Vi forventer at den studerende har læst bogen ” Det gode 
Hospice i DK” (nettet). Ligeledes  læst om  palliation, 
medicinhåndtering, og medicinske sygdomme , inden du 
kommer. 

 
       I de komplekse kliniske Patientsituationer vil der være 

mulighed for læring i : at observere feks: Fysisk:  delir, smerter, 
dyspnøe, obstipation, kvalme og træthed .Psykisk: Mestring af 
livstruende sygdom, tab og traume. Åndeligt:: forskellige 
trosretninger. Socialt: Feks. behov for fællesskaber. 

       Gå stuegang mhp tiltag,feks: medicinadministration. Formidling 
mundtligt og skriftligt. At identificere sygeplejebehov og at 
handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte 
PT og pårørende. At identificere og reflektere på fag – etiske 
dilemmaer. 

 
       Vi anvender Kardex.  
       Kliniske retningslinjer. 
       Udviklingssygepl. Kan være behjælpelig med litteratur mhp. 

Palliation. 
 
       Den studerende følger Vejleder i dag, aften og nattevagter: her 

er muligheden for at følge PT`s døgnrytme  og lære at 
beherske medicinadministration. Der vil være tid til reflektion, 
så studerende opnår forståelse og sammenhæng mellem teori 
og praksis. 

 
 
       Der arbejdes med læringskontrakter for at den studerende 

opnår de faglige kompetancer  jf. modulplanen. 
 
       Den kliniske undervisning planlægges som Patientforløb, hvor                       
       den studerende følger den samme PT fra     
       indlæggelse til udskrivelse eller død. 
 
      VedTemaforløb med flere forskellige PT:   
      Kan den studerende opnå sikkerhed i handling og en dybere   
indsigt i de typiske og særlige problemer, den komplekse PT har. 
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