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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 
 

 
Øjensygdomme er under ledelse af ledende overlæge Rune 
Holmbjørn og ledende oversygeplejerske Kirsten Mûller, 
 
Værdigrundlaget for sygeplejen i øjenkliniken er, at patienterne skal 
opleve tryghed og tillid til personalet, informationen, 
undersøgelsen, plejen og behandlingen. Der arbejdes udfra det 
menneskesyn, at respekt for den enkelte er vigtigt. Plejen og 
behandlingen er fleksibel og der tages individuelle hensyn i forhold 
til patienternes behov. 
 
Øjensygdomme består af et behandlingsafsnit og et 
operationsafsnit. Afdelingen modtager akutte og elektive patienter 
med de fleste former for øjenlidelser. Patientgruppen fordeler sig 
aldersmæssigt fra spædbørn til voksne i alle aldersgrupper. 
Afdelingen har åbent fra mandag til torsdag  fra 7:30-18 og fredag 
7.30 til 15.30.En læge og en sygeplejerske har tilkaldevagt fra 
mandag til torsdag udenfor arbejdstid. I weekender og helligdage 
overgår vagten til Odense Universitets Hospital. 
Operationer årligt: ca. 5000 
Ambulante besøg årligt: ca. 15000 
 
 

 
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) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og 
pædagogiske uddannelse 

1i) Den generelle sygeplejefaglige 
ekspertise, 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 

 
I Øjensygdomme er der en uddannelsesansvarlig 
sygeplejerske/klinisk vejleder, Hun har en sundhedsvidenskabeling 
diplomuddannelse i undervisning og vejledning og er i gang med 
en masteruddannelse i positiv psykologi.  
Klinisk vejleder er ansvarlig for tilrettelæggelse af den kliniske 
periode samt undervisning, vejledning og bedømmelse af den 
studrende.  
 
Flere af de øvrige sygeplejersker har vejlederuddannelser af 
forskellige længder og har desuden erfaring som vejledere. 
Sygeplejerskerne i afdelingen har forskellig baggrund og generelt 
stor erfaring indenfor sygeplejen. Derudover har enkelte 
sygeplejersker specielle kompetencer indenfor øjenspecialet. 
Som studerende vil du altid følges med en sygeplejerske. 

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

 
 
I Øjensygdomme er der et stort patientflow dagen igennem. 
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herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 

patientfænomener og patientforløb 
2b) Sygeplejefaglige opgaver, 

problemstillinger og metoder 
2c) Personalesammensætning og 

samarbejdspartnere 
2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter 

Patientgruppen har forbigående eller varige øjenlidelser, der 
kræver undersøgelse, pleje og behandling  i form af bl.a. operation, 
kontrol og efterbehandling. Pleje og behandling sker i forbindelse 
med endags- ambulant kirurgi, ambulante besøg samt indlæggelse 
i sengeafsnit. Observation af patienten er en stor opgave og 
ligeledes er information en vigtig del af sygeplejen, da patienten 
under hele del ambulante besøg skal føle sig velinformeret samt 
blive rustet til at tage hjem og vide, hvordan han skal forholde sig. 
 
Af andre sygeplejemæssige opgaver kan nævnes: 
- planlægning og udførsel af det præ, per og postoperative 
patientforløb 
- opretholdelse af patientsikkerhed under anvendelse af hygiejniske   
og sterile teknikker 
- administration og koordinering af mange samtidige patientforløb 
- anvendelse af medicoteknisk udstyr.  
Korttidskontakten er i fokus i afdelingen, og dette kræver faglig 
viden og handlekompetence indenfor koordinering, udforskning, 
omstillingsparathed og kvalitetsbevidsthed. 
 
Personalesammensætningen består af ca. 35 personer fordelt på 
sygeplejersker, læger og sekretærer. Vi samarbejder med 
relevante samarbejdspartnere som f.eks. klinisk/kemisk/patologisk 
afd, røntgen afdelingen, C-OP, anæstesiafdelingen, 
sammedagskirurgisk afsnit,  sterilcentralen og sengeafnsit O22. 
Desuden samarbejder vi med primær sektor, privatpraktiserende 
øjenlæger, optikere og andre øjenafdelinger i landet.  
 
Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglige 
udviklingsaktiviteter f.eks.: 
- selvstyrende diagnoseteams 
- udvikling af specielle kompetencer indenfor øjenspecialet, 
 
 

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 

 

 
Den studerende vil ca. 14 dage inden den kliniske periode starter, 
modtage velkomstbrev og velkomstmateriale via praktikportalen. I 
brevet vil den studerende også kunne se arbejdstider for de første 
uger.  
 
Indefor den første uge vil der blive afholdt forventningssamtale, 
hvor gensidige forventninger udveksles og afstemmes.  
 
Der vil jævnligt være klinikundervisning i små grupper sammen 
med studerende fra andre afdelinger på samme semester. Her vil 
der være mulighed for at reflektere over forskellige 
patientsituationer, sammen med en klinisk vejleder. Formålet med 
kliniskundervisning er at koble teori og praksis.  
 
Der er mulighed for studiebesøg hos relevante samarbejdspartnere 
i relation til de forskellige læringsaktiviteter.   
 
I Øjensygdomme ser vi læring som en proces, der har til formål at 
udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje 
(sygeplejerskens virksomhedsområde). Sygepleje er en 
praksisdiciplin, der kræver viden, indsigt, holdninger og 
færdigheder, som er specifikke for faget. Kundskaber erhverves 
både i teori som i praksis. Den teoretiske viden og den praktiske 
kunnen ser vi som komplementære størrelser. Læring i den kliniske 
periode foregår ved at iagttage kompetente rollemodeller udføre 
plejen, deltage i kliniske patientsituationer og via refleksion forbinde 
teori og praksis. Refleksion kan foregå før, under og efter udførelse 
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af sygeplejen. Den studerende vil samarbejde med en 
sygeplejerske og vil under vejledning udføre sygepleje med en 
stigende grad af selvstændighed.  
 
Læring er en individuel proces og afhænger af den enkeltes aktive 
medvirken. Ved at tage ansvar for egen læring uddannes den 
studerende til ansvarlighed og selvstændighed. Læring er 
afhængig af at der udvises gensidig respekt, og i afdelingen lægger 
vi vægt på et åbent, tillidsvækkende og uhøjtideligt miljø. 
Uddannelsen foregår i tæt samarbejde med ambulatoriets øvrige 
faggrupper.   
 
Øjenklinikken har 1-2 studerende ad gangen, alle på 1, 6. eller 7. 
semester. Derudover har vi lægestuderende, sekretærelever og 
erhvervspraktikanter fra de tre fag. 
Den kliniske vejleder planlægger det kliniske studieforløb ud fra 
den studerendes forudsætninger, forventninger, afdelingens 
rammer samt mål for den kliniske periode. Klinisk vejleder har ca. 1 
arbejdsdag per 14. dag til rådighed til at varetage administrativt og 
klinisk arbejde i forhold til den studerende. 
 
Den kliniske undervisning evaluerers løbende i samarbejde mellem 
den studerende, klinisk vejleder og daglige vejledere.  
Ved afslutning af en klinisk periode bedes den studerende udfylde 
et evalueringsskema, hvis indhold alle ansatte bekendtgøres med.   

  
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
www.sygehussonderjylland.dk : find øjen under afdelinger 
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