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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af sygeplejefaglige, 
organisatoriske og ledelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
 
 

 
Klinik for lungesygdomme og kræftsygdomme er en af 4 klinikker 
under Medicinsk Center, Sønderborg. 
Klinikken består af: 
 

- M41: afsnit for lindrende behandling 
- M42: lungemedicinsk sengeafsnit 
- Onkologisk ambulatorium (ONKA) 
- Lungemedicinsk ambulatorium (LUNA/LUCAS) 
- Palliative team 
- Sygehusets diætister 

 
Som studerende på modul 1 vil man blive tilknyttet enten M41, 
M42, onkologisk ambulatorium eller lungemedicinsk ambulatorium. 
 
Som studerende på modul 2 vil man komme 1 uge på 2 af følgende 
afdelinger; M42, M41, onkologisk ambulatorium eller 
lungemedicinsk ambulatorium. 
 
Som studerende på modul 4 vil man oftest blive tilknyttet M42. 
 
Som studerende på modul 11 og 12 vil man blive tilknyttet enten 
M41 eller M42. 
 
 
M41, afsnit for lindrende behandling er normeret til 12 patienter. 
Afsnittet består af enestuer og er stamafdeling for de 
cancerpatienter der er tilmeldt ”Samarbejdsaftalen omkring alvorligt 
syg og døende”.  Patienterne indlægges primært direkte i afsnittet. 
Plejemæssigt er afsnittet delt i to grupper og plejeformen er 
tillempet tildelt patientpleje. 
 
M42, lungemedicinsk sengeafsnit er normeret til 18 patienter. 
Afsnittet modtager patienter med benigne lungesygdomme, cancer 
patienten (enten under udredning eller i onkologisk behandling), 
samt interne medicinske patienter. Patienterne indlægges primært 
via AMVA (akut medicinsk visitations afsnit), men kan også komme 
fra lungemedicinsk ambulatorium eller andre afsnit på sygehuset. 
Plejemæssigt er afsnittet inddelt i 3 teams og plejeformen er 
tillempet tildelt patientpleje. 
 
Da patienterne på sengeafsnittene (M41 og M42) ofte er almen 
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utilpasse og generet af for eksempel kvalme og dyspnø bedes man 
som studerende være opmærksom på at stærke lugte, så som 
kraftig parfume og rygning kan være generende for patienterne. 
 
Onkologisk ambulatorium modtager patienter med følgende 
diagnoser: C. mammae, C.colon, C. pulm, C. cutis og malignt 
melanom. 
Afdelingen deltager i kliniske forsøg og projekter. 
Plejeformen i ambulatoriet er tilstræbt som primærsygepleje, hvor 
den enkelte sygeplejerske varetager plejen og behandlingen af 
patienten fra den første kontakt og indtil patienten afslutter forløbet. 
 
Lungemedicinsk ambulatorium modtager patienter med blandt 
andet KOL, astma, allergi, sarkoidose, tuberkulose, iltbrugere og 
lungecancer. 
Tilknyttet til ambulatoriet er der iltsygeplejersker, der også har en 
udkørende funktion. 
 
På hver af de 4 afdelinger hvor der kommer studerende vil der 
være en sygeplejerske som varetager funktionen som klinisk 
vejleder og som har det overordnede ansvar for den studerendes 
praktikforløb. 
 

2. Sygeplejefaglige forhold 
 
Præsentation af de sygeplejefaglige, 
tværfaglig og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 

 
De fleste patienter på M41, vil være svært syge, og vil frembryde 
ofte komplicerede symptomer og problemstillinger. Eksempler på 
plejeopgaver kan være smerterbehandling, kvalmestillende 
behandling, anlæggelse af urinkateter, drænage af ascites- eller 
pleuravæske, anlæggelse og pleje af ernæringssonde, 
administration af parenteral ernæring, pleje af døende patienter og 
istandgørelse efter mors. 
Det palliative team er en meget tæt samarbejdspartner på afsnit 
M41. 
 
De patienter der indlægges med lungesygdomme på M42, vil typisk 
have en af følgende diagnoser: KOL, svære pneumonier, 
sarcoidose, tuberkulose, hydrothorax eller pneumothorax. De 
onkologiske patienter ser vi typisk mellem kemobehandlingerne, 
hvor deres immunforsvar svækkes og får en infektion, som kræver 
antibiotika infusioner. De interne medicinske patienter indlægges 
ofte på grund af dehydrering, konfusion, alkoholmisbrug, causa 
sociales, obstipation, diarre og kvalme/opkastning. Eksempler på 
plejeopgaver kan være regulering af væskebalance, forebyggelse 
af immobilitetskomplikationer, kostregulering, dyspnøbehandling, 
NIV, inhalatorer og hjælp til personlig pleje. 
 
I Onkologisk ambulatorium er aldersforskellen mellem patienterne 
meget stor og dermed er behovene meget forskellige. Det er derfor 
vigtigt at patienten mødes med respekt, således at vedkommende 
kan bevarer sin identitet og integritet. 
Nogle af de sygeplejeopgaver der er fokus på er: diarre, 
obstiapation, dyspnø, angst, sår, smerter, kvalme/opkastning, 
depression, ernæringsproblemer, hårtab og søvnforstyrrelser. 
Sygeplejerskerne udfører eller assisterer til følgende 
undersøgelser: ascitespunktur, pleuracentese, finnålsbiopsi og 
stansebiopsi. 
Sygeplejerskerne udfører selvstændigt blodprøvetagning, 
blodtransfusion, kemoterapibehandling, anlæggelse af venflon og 
picc-line kateter, sårpleje og ”den svære samtale”. 
 
I Lungemedicinsk ambulatorium er det blandt andet 
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sygeplejerskerne opgave at udføre diverse 
lungefunktionsundersøgelser, selvstændige sygeplejekontroller, 
anamneseoptagelse, assistere til pleuracentese, observation efter 
lungebiopsi mm. 
 
Vi er tætte samarbejdspartnere i klinikken men arbejder også 
meget sammen med læger, sekretærer, diætister, apoteket, 
bioanalytikerer, fysioterapeuter, socialrådgiver, portører, røntgen 
afd., mikrobiologisk afd., køkken, praktiserende læger, 
hjemmeplejen, Bios og pårørende 
 

3. Uddannelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af den studerendes 
studievilkår og –muligheder i relation til 
modulernes foreskrevne kompetencer 
(jf. den generelle studieplan for 
modulet): 
 
 

 
På M41 og M42 deltager de kliniske vejledere i plejen på lige fod 
med det øvrige personale. Vejlederne har dog nogle administrative 
timer, som blandt andet bruges på at følge den studerende i plejen 
eller reflektere med den studerende. 
Da vi ofte har travlt på afsnittene forventes det blandt andet at du 
selv tager ansvar for din læring hos os, ved blandt andet at tage 
initiativ og være opsøgende. 
Den kliniske undervisning vil primært foregå på hverdage i 
dagtimerne, men kan også foregå i weekender, aftenvagter og 
nattevagter. Dette vil primært foregå når den kliniske vejleder også 
er i vagt. I vagterne vil I opleve en anden side af det at være 
sygeplejerske og selv om der kan være travlt oplever mange at der 
er en anden ro. Det er også ofte i vagterne at man møder 
pårørende på besøg i afdelingen. I et praktik forløb på M41 og M42, 
vil den studerende både komme til at følges med sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter. 
Det forventes at den studerende er opdateret i forhold til relevante 
faglige områder, samt at læringskontrakterne er udarbejdet til 
målsætningssamtale, der forventes afholdt i løbet af den 2. uge. 
Når de studerende er i afdelingen forventes det at de er 
engagerede, deltager aktivt og overholder de aftaler der bliver 
lavet. At de møder til tiden og er omklædt. Mobiltelefoner forventes 
at ligge i tasken på kontoret. 
 
 
På Onkologisk ambulatorium er patientkontakterne ofte 
korttidskontakter, som kræver en stor sygeplejefaglig indsigt, idet 
der gives megen information på kort tid. 
Den studerende følges dagligt af en af sygeplejerskerne med 
henblik på optimal læring, refleksion og evaluering. 
Den kliniske undervisning vil foregå i dagtimerne på hverdage. 
 
I Lungemedicinsk ambulatorium kan de studerende forvente 2-3 
dage i LUNA, 1 dag i LUCAS og 1 dag med iltsygeplejersken, enten 
udkørende eller i iltamb. 
Den kliniske undervisning vil foregå i dagtimerne på hverdage. 
 

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside:  
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