
University College Syd  Sygeplejerskeuddannelsen 

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 

Klinisk 
undervisningssted 

     Kong Christian den X´s Gigthospital, sengeafsnittet 

Adresse      Toldbodgade 3, 6300 Gråsten 

Telefon      73 654 012 Mail: 

 
 
Team 1:Lmeibom@gigtforeningen.dk 
Team 1:Kcgleg@gigtforeningen.dk 
Team 2:Ddanielsen@gigtforeningen.dk 
 
 

Klinisk vejleder      Linda Eggen, Lene Meibom og Dorte Danielsen 

Uddannelsesansvarlig Lilly Gaasdal, afdelingssygeplejerske lgaasdal@gigtforeningen.dk 

Dato 
     rev. November 
2013 

 

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 
 

 
     Kong Christian den X´s Gigthospital er en del af det 
reumatologiske tilbud i region Syddanmark. Gigthospitalet er 
omfattet af det frie sygehusvalg, og derfor kan gigtpatienter fra hele 
landet henvises til undersøgelse og behandling på hospitalet af 
egen læge, speciallæge eller en sygehusafdeling. Mange kommer 
også i NIA  ( noninflammatorisk ambulatorium  ) til forundersøgelse 
forud for en indlæggelse  mhp   rehabilitering. Der er i alt 45 
stationære sengepladser fordelt på 2 afdelinger. På årsbasis ca. 
800 indlæggelser. Patienterne er indlagt  få dage op til et par uger 
afhængig af om det er udredning eller rehabilitering. Derudover er 
der  et reumatologisk dagafsnit og et ambulatorium.  Her er der 
henholdsvis 400-500  og  ca. 4500 patienter  tilknyttet. 
 
Hospitalets målsætning er at give den bedste behandling for 
gigtpatienter. Derfor har Gigtforeningens hospital i Gråsten gennem 
mange år været centrum for højt specialiseret diagnosticering og 
behandling af en række gigt sygdomme.  
 
Hospitalet modtager patienter med mangeartede sygdomme fra 
hele bevægeapparatet. Der findes over 200 gigtsygdomme. De 
oftest repræsenterede, er Rheumatoid artrit, Arthrose, Mb. 
Bectherew, Osteoporose, Hypermobilitet og Psoriasisartrit.  
 
Hospitalets ledelse består af en hospitals direktør, en ledende 
sygeplejerske og en ledende overlæge. Yderlig information på 
www.gigtforeningen.dk 
 
På sengeafdelingen varetages den daglige ledelse af 
afdelingssygeplejerske Lilly Gaasdal. Personalet i sengeenheden 
er en blanding af nyt og erfarent personale. Der arbejdes i  2 teams 
ud fra kontaktpersons princip. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har sygeplejestuderende på 1, 4, 5, 11 og 12 modul og assistent 
elever på alle 3 niveauer.  
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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 

 
 
 
Der er 3 kliniske vejledere på hospitalet som er ansvarlige for det 
kliniske undervisningsforløb. Alle 3 vejledere   er uddannet  kliniske 
vejledere  og har derfor den pædagogiske kompetence i at vejlede 
studerende på de forskellige moduler i uddannelsen. 
 
Stedets uddannelses koordinator er afdelingssygeplejersken, som 
er uddannet sygeplejerske, som i samarbejde med klinisk vejledere 
og sygeplejelærerne fra Sygeplejeskolen koordinerer hvor mange 
studerende der årligt er plads til i afdelingen ud fra ressourcerne på 
hospitalet.  
Desuden modtager vi Bachelor studerende . 
 
Udover de kliniske vejledere fungerer den øvrige personalegruppe 
også som daglige vejledere på et højt kompetent niveau, og kan 
fint tage over i situationer/perioder hvor den kliniske vejleder ikke er 
i afdelingen. Personalet er blandet gruppe med forskellige 
erfaringsniveau, hvilket er en fordel også i vejlednings situationer. 
Gruppen er meget stabilt, hvilket sygeplejen bærer præg af.  
 
Vejlederne følger den studerende i forløbet i praktikken herunder 
deltager i forventningssamtaler, midtvejsevalueringer, 
slutevaluering samt deltager ved alle interne prøver og fungerer 
som eksaminator.  
Klinisk vejleder sørger for i samarbejde med den studerende at 
lave velfungerende arbejdsplaner hvor den studerende selv har 
indflydelse. Endvidere har hospitalet en del læringstilbud, samt 
undervisning i sygdomslære og patientfænomener.  
 
De kliniske vejleder deltager løbende i kurser og evaluering i 
forhold til de forskellige moduler og sygepleje uddannelse generelt 
for at kunne udøve den mest kompetente vejledning til den 
studerende og gøre personlig udvikling. 
 
 
 
 
 

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 

 
De fleste patienter er elektive patienter, der typisk er indlagt af 2-3 
ugers varighed med fokus på rehabilitering. Få patienter er akutte, 
typisk med gigtforværring eller de kommer til 
udredning/diagnoseafklaring.  
Vi har også meget korte forløb, hvor det oftest drejer sig om 
medicinoptimering og medicinjustering.  
 
Mange af de indlagte patienter har bidiagnoser hvilket bevirker, at 
man skal have fokus på det hele menneske. Vi har særlig fokus på 
følgende patientfænomener: Træthed, søvnproblemer, smerter, 
kvalme, obstipation, vandladningsproblemer, 
immobilitetskomplikationer, ernæringsproblemer samt psykiske 
komponenter. 
Sygeplejerskens særlige rolle er at støtte patienten i egenomsorg 
for at bevare tilstrækkelig funktionsniveau, så de opnår høj grad af 
selvhjulpenhed og livskvalitet ud fra mestrings strategier.  
 
Behandler teamet består af læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, radiografer, 
bioanalytiker, diætist , socialrådgiver og forskningsenhed . Der er 
daglige tværfaglige konferencer, hvor patientforløb drøftes og 
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indlæggelses forløb planlægges.  
Endvidere samarbejdes med serviceenheder, såsom køkken, 
rengøringen og teknisk afdeling. 
 
Personalet deltager løbende i intern undervisning med forskellige 
emner. Kurserne kan omhandle . specialfunktioner samt  et årligt 
kursus i hjertestop /livredene første hjælp og brand øvelse 
.Derudover sendes afdelingens personale også på kursus eksternt. 

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 får tilsendt et velkomstbrev med 
introprogram en måned før praktikstart. Herefter følger en 
introduktionsperiode på 2 uger med en forventningssamtale, hvor 
de gensidige forventninger diskuteres og læringskontrakter 
gennemgås og den øvrige struktur for forløbet fastlægges. 
Der tilstræbes ugentlig feedback i gensidig dialog med vejlederen 
og teamet. Den studerende får internetadgang på afdelingen med 
egen kode. 
De øvrige medarbejdere i teamet er ligeledes en del af 
uddannelsesforløbet. 
 
Vi anvender et samspil imellem akademisk læring og mesterlære. 
Som noget nyt har vi særlig fokus på læringsstile. 
Læring er nødvendig for udvikling. Teori og praksis er fundamentalt 
forskellige, men kan alligevel hjælpe og befordre hinanden, og de 
kan ikke stå uafhængig af hinanden.  
Vi forventer, at den studerende forbereder sig dagligt. 
Læring indeholder flere dimensioner så som metode, fag og sociale 
dimensioner. Disse arbejdes der bevidst med i læringskontrakter.  
Hele huset kan bidrage i en læringssituation. En vigtig del af en 
god læringssituation, er også at der eksisterer et godt læringsmiljø, 
hvor alle er opmærksomme på, at den studerende er en del af en 
helhed, og også bliver respekteret sådan. 
 
En naturlig del af dette indebærer, at der er tid til struktureret 
refleksion, gerne på tværs af faggrupper. Den studerende skal i sin 
hverdag opleve nogle gode rollemodeller, der arbejder ud fra 
husets målsætninger. 
 
Læring foregår ud fra et princip om gensidighed, hvor den 
studerende i højeste grad er aktiv og motiveret for egen læring, og 
hermed tager ansvar for egen uddannelse. Læring udvikles via 
erfaring, og er derfor grundlag for den studerendes videre 
personlige og faglige udvikling. 
De studerende tilbydes endvidere undervisning af de kliniske 
vejledere i  sygdomslære . Det forventes at den studerende møder 
velforberedt og er aktiv  deltagende. Der er mulighed for, at 
studerende kan erfaringsudveksle i små grupper. 
Teorien skal afspejles i den praktiske sygepleje, hvorfor det 
forventes, at den studerende udnytter de øvrige timer i modul 
planen til teoretisk opdatering. 
 
Vi arbejder meget med den kommunikative del af sygepleje, og 
tilstræber en helhedsorienteret pleje. Ligeledes er vi bevidste om at 
højne kvaliteten i HQS, som sikre kvaliteten i de sønderjyske 
sygehuse. 
Den studerende instrueres i anvendelse af diverse procedurer, i 
forhold til hvordan de kvalitetssikrer deres pleje sammen med 
personalet. 
De 300 kliniske timer fordeles med en daglig arbejdstid på 8 timer. 
 
Der er et udarbejdet standard vuderingsskema. De udleveres hver 
gang der er slutevalueringssamtale med en  /studerende. Skemaer 
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tager bl.a. udgangspunkt i områder som læringsmiljø, tid til 
vejledning, samt kvaliteten af den kliniske undervisning. Ligeledes 
vil der være fokus på den studerendes egen studieaktivitet. Disse 
evalueringer gennemdrøftes i et specielt uddannelsesforum der 
netop er dannet med det formål at drage nytte af hinandens 
erfaring. På den måde vil der ske erfaringsudvikling vejlederne 
imellem, idet alle kliniske vejledere er repræsenteret i dette forum. 

  

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
      

 
 
 


