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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/brugerkategorie
r 

1d) Organisering af 
sygeplejen 

 

 
Organisatorisk hører intensiv/opvågning ind under Intensiv Klinikken Sønderborg, som også 
omfatter stationært sengeafsnit 
primært ortopædkirurgiske pateienter.  
Intensiv modtager akutte patienter i alle aldre, der har behov for intensiv behandling og 
pleje samt observation og monitorering. Afsnittet modtager ca 400 patienter årligt, heraf 
150-200 patienter i kortere eller længerevarende respiratorbehandling.Dette svarer til ca. 
2000  indlæggelsesdøgn fordelt på samtlige specialer.  
Afsnittet har også en konsulentfunktion for hjemmerespirator-patienter samt anden 
ambulant virksomhed. 
Opvågningsafsnittet modtager elektive og enkelte akutte patienter til den nære 
postoperative observation, pleje og behandling. Afsnittet modtager såvel børn som voksne. 
Plejegruppen er på ca. 50 personer bestående af sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter og sygehjælpere. Vore interne samarbejdspartnere er anæstesilæger, 
anæstesisygeplejersker, læger og sygeplejersker fra patienternes stamafdelinger, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre, portører, sekretærer og serviceassistenter. 
Desuden er der samarbejde med personalet fra diverse serviceafdelinger så som 
billeddiagnostisk afdeling, klinisk kemisk afdeling, sygehusapoteket, klinisk immunologisk 
afdeling, mikrobiologisk afdeling, køkkenet og teknisk afdeling. Af eksterne 
samarbejdspartnere kan nævnes personale fra andre sygehuse, Falck, præst, 
socialrådgivere. 
I afsnittet  arbejder vi grundlæggende ud fra vort værdigrundlag, centreret  omkring 
følgende værdier: Patientbehandling, pleje og omsorg - pårørendekontakt - arbejdsmiljø - 
uddannelse - udvikling og forskning.      

 
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) 
Uddannelseskoordinat
orers og kliniske 
sygeplejelæreres 
faglige og 
pædagogiske 
uddannelse 

1i) Den generelle 
sygeplejefaglige 
ekspertise, 

 
Personalet på intensiv/opvågning består af en blanding af intensiv specialuddannede 
sygeplejersker med mange års erfaring, sygeplejersker, der er i gang med at tage en 
specialuddannelse til intensivsygeplejerske samt nyuddannede, der er i gang med at 
kvalificere sig til intensiv specialuddannelsen. 
 
Læringsmiljøet bærer præg af, at der er stor fokus på uddannelse i afsnittet og stor fokus på 
faglige udviklingstiltag. En stor del af  personalet  har specialfunktioner, så som ernæring, 
teknologi, medicin, CRRT( continuerlig dialyse ), arbejdsmiljø, pædagogik, kvalitet,hygiejne, 
forflytningsvejleder, og rehabilitering til langtids- indlagte respiratorpatienter.  
 
Formel pædagogisk kompetence: 
Bo er i gang med at tage en  sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og 
klinisk uddannelse. Sylvía har gennem intensivuddannelsen et 5 dages kursus i vejledning 
og skal fremadrettet have klinisk vejlederuddannselse (1/6-del diplom). 
Derudover er der en del  i personalegruppen der har klinisk vejlederuddannelse, og mange 
sygeplejersker har et 1 ugers vejlederkursus. 
Desuden har sygeplejersker med en intensiv specialuddannelse,som en del af deres 
specialuddannelse,  et 5 dages kursus i vejledning.   
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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 

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) 
Personalesammensæt
ning og 
samarbejdspartnere 

2d) Sygeplejefaglige 
udviklingsaktiviteter 

 
Intensivafsnittet er normeret til  8 patienter. Det er generelt nogle meget komplekse 
sygeplejesituationer, der ofte kræver anvendelse af en del medicoteknisk udstyr, som feks. 
overvågningsudstyr,  infusions- og medicinpumper, respirator og dialyseapparat. 
Der lægges stor vægt på både den grundlæggende og den specielle sygepleje. 
Plejeformen er primærsygepleje, hvor den enkelte sygeplejerske sammen med egen eller 
en anden faggruppe varetager den komplette sygepleje for 1-2 patienter.  
Der arbejdes med kontaktpersonordningen.  
 
Målgruppen for sygeplejen er de kritisk syge patienter med: 
Respirationsinsufficiens eller svigt 
Kredsløbsinsufficiens eller svigt 
Cerebrale svigt  
Postoperative komplikationer  
Hydreringsproblemer  
Elektrolytforstyrrelser  
Alvorlige infektioner/sepsis  
Multiorgansvigt  
 
Af hyppigt forekommende patientfænomener kan nævnes krise, chok,omsorg for 
pårørende, kommunikation, smerter, ernæringsproblemer, 
immobilisation,bevidsthedspåvirkning, 
psykisk påvirkning: intensiv delir /depression/initiativløshed. 
 
Opvågningsafsnittet har plads til 10 postoperative opvågnings- 
patienter. 
I afsnittet er der sygepleje af både almen og speciel karakter. 
 
Målgruppen for sygeplejen er postoperative patienter der kræver: 
Observation af vitale værdier 
Specifikke observationer i forhold til det operative indgreb og  
analgesi/anæstesiformen. 
Væske- og transfusionsbehandling 
Smerte- og kvalmebehandling 
Kommunikation 
Mestring / håndtering af stress-situation. 
Modtagelse/Udskrivelse 
 
Opvågningsafsnittet har åbent på hverdage fra kl. 8- 19. 
Derudover varetages opvågningsfunktionen på intensivafsnittet. 
 
Sygeplejepersonalet deltager løbende i nationale/internationale mono- 
samt tværfaglige forskningsprojekter.  
Er aktuelt tilknyttet det nationalt sygeplejefagligt forskningsprojekt 
( RAPIT, www.posticu.wordpress.com ) vedrørende opfølgende patientsamtaler efter 
indlæggelse på intensiv afsnit. 
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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 

 

 
Vejlederteamet består af 2  kliniske vejledere Bo Meier og Sylvía Sævarsdóttir. 
Der er samarbejdsrelationer med afsnit 24, øjenklinikken,  dagkirurgisk klinik og ØNH 
klinikken. På enkelte moduler samarbejdes der på tværs af afsnit for at den studerende kan 
få opfyldt målene jf. modulbeskrivelsen.  
Som studerende vil du, foruden at være tilknyttet en klinisk vejleder, være tilknyttet 
forskellige sygeplejersker som daglige vejledere afhængig af hvilken læringskontrakt, du 
arbejder med.  
Du vil blive mødt med interesse, få stillet krav af vejlederne og få mulighed for før og efter 
refleksion sammen med vejlederen i forbindelse med konkrete patientsituationer. 
Foruden den obligatoriske målsamtale afholder intensiv altid en forventningssamtale, hvor 
den kliniske vejleder og den studerende udveksler skriftlige gensidige forventninger.  
Målene i modulplanerne vil være omdrejningspunktet for den  
enkelte kliniske praktik. 
Afsnittet har en del faglitteratur og relevante håndbøger, som du kan benytte dig af under dit 
kliniske studie. Der er computere ved samtlige patientpladser, der primært anvendes til 
elektronisk patientjournal. 
I afsnittet er der desuden en del computere, hvorfra der er adgang til 
håndbøger/procedurevejledninger på intranettet/internet. 
Der forefindes eget rum med mulighed for tilbagetrækning til f.eks. forventnings- og 
målsamtale, til refleksion over teori/praksis kobling, til brug af PC og lignende.  
I løbet af den kliniske undervisning vil der i 4, 11,og 12. modul være planlagte 
refleksionstimer i form af klinikundervisning på tværs af afsnittene. Ved opstart af den 
kliniske periode udleveres et introduktionsprogram samt en formålsbeskrivelse af 
klinikundervisning. 
Vi modtager sygeplejestuderende i 1.,2.,4., 11., 12. modul. 
Intensiv modtager desuden kursister i sekundær praktik fra  den intensive 
specialuddannelse, og opvågningen jordmoder- 
studerende samt kursister fra intensiv/anæstesi  specialuddannelsen i en varighed af 3 -6 
uger. 
Vi lægger vægt på et godt og udviklende studiemiljø, hvor den enkelte studerende trives og 
udvikler sig fagligt og personligt. 
Intensiv afsnit anbefaler studerende at afvikle såvel modul 11 
som modul 12 i  afsnittet pga patienternes kompleksitet. 
 
Vagterne på intensivafsnit er: 
 
Dagvagt:    06.55-15.10 
Aftenvagt:  14.55-23.10 
Nattevagt:  22.55 -07.10 
Hovedparten af studerendes vagter er dagvagter, men der må foventes enkelte aften/natte- 
samt weekendvagter.  
 
Vagterne på opvågningsafsnit er: 
 
DVO 07.00- 15.00 
09.00-17.00 
11.00-19.00 
AVO 15.00-23.00  
 

  

 
Eventuelle link til det 
kliniske 
undervisningssteds 
hjemmeside: 

 
 
http://www.sygehussonderjylland.dk/wm321179&searchWord=v%E6rdigrundlag%20intensiv 
 
http://www.sygehussonderjylland.dk/wm288884 
 

 
 
 
 


