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Adresse Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa 
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Mail: 
 
Medicinsk Klinik : 79971600 
Mail : Helle.Tranekjer@rsyd.dk 

Klinisk vejleder Helle Tranekjer 
Dato 07-11-2016 
 

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 
 

 
Medicinsk Center omfatter Medicinsk Klinik,  Klinik for Lunge- og 
kræftsygdomme, Medicinsk Modtageklinik, Nyremedicinsk Klinik, 
og Medicinsk Daghospital. 
Medicinsk Klinik i Aabenraa består af sengeafsnit med 21 senge og 
ambulatorie/dagafsnit. 
Medicinsk ambulatorium/dagafsnit modtager pt. endokrinologisk-, 
medicinsk- samt lungeambulatorium, der tilbyder behandling og 
kontrol for kroniske lidelser samt udredningsforløb. 
Ledelsen i medicinsk klinik varetages af klinikleder Tove Filtenborg 
og klinikleder Jonna Bruhn. 
 
I Medicinsk Klinik modtages patienter i mange former for akutte og 
kroniske medicinske tilstande, her kan bl.a. nævnes pt. med 
pneumoni og andre infektioner, lungesygdomme, suicidaltruede 
patienter og almen medicinske sygdomme.  
en klinik med mange spændende og komplekse patientforløb, hvor 
sygeplejen sammen med behandling er en væsentlig del af 
patientens helbredekse. 
 
I Medicinsk Klinik  modtages patienter fra hele Sygehus 
Sønderjyllands optageområde. De fleste patienter modtages fra  
FAM (Fælles Akut Modtagelse) , direkte fra skadestuen eller 
intensivklinikken, fra andre afdelinger på sygehuset samt fra andre 
sygehuse. 
Endvidere modtages terminale patienter med åben indlæggelse. 
 
Medicinsk Klinik deltager i uddannelsen af sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter. 
I klinikken er der personale med forskellig erfaring. Der er SOSA´er 
og  sygeplejersker. 
Der er et tæt tværfagligt samarbejde med sekretærer, fysio- og 
ergoterapeuter, diætist, medicinske læger samt læger med andre 
specialer. 
 
Værdigrundlag/mål for sygeplejen: 
 
- Individuel planlægning og udførelse af pleje og behandling samt 
vejledning og undervisning  til den enkelte patient. 
- At yde individuel sundhedsvejledning så effektivt som muligt og 
på en måde som er både etisk og juridisk korrekt. 
- At undgå unødvendig hospitalisering 
- At patienten støttes i at opretholde og fremme egenomsorg ved 
brug af dennes styrker og ressourcer. 
- At indlæggelsesforløbet bliver koordineret hensigtsmæssigt. 
- At vise patienten respekt og bibeholde dennes integritet/identitet. 
- At hjælpe patienten til at bevare og udbygge kontakten til dennes 
netværk. 
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- At yde kærlig omsorg og pleje til den døende pt. og pårørende 
 
Organisering af sygeplejen: 
 
Medicinsk Klinik er opdelt i to teams og er organiseret således, at 
der i dagvagt er to stuegangsgående sygeplejersker (teamledere) i 
hvert team samt to social- og sundhedsassistenter. 
I aftenvagten er der eksempelvis en sygeplejerske og en SOSA i 
hvert team.I nattevagten eksempelvis en sygeplejerske og en 
SOSA. 
Præ-stuegangen mellem den enkelte sygeplejerske og lægen 
starter ca kl. 8.15. Sygeplejersken har forinden gjort sig tanker om 
hvor langt patienten er i forhold til den lagte plan og evt. afvigelser 
fra denne samt hvad der skal tages stilling til. 
Lægen skal lægge gode planer som plejepersonalet kan styre efter 
og som patient og pårørende er informeret om. 
Sygeplejen udøves i et tæt samarbejde SOSA´er og sygeplejersker 
imellem. Der er ligeledes et tæt tværfagligt samarbejde med 
fys/ergo, diætist m.m. 
Den studerende kan forvente at gå med i aften. og nattevagt samt 
weekendvagter. 
 
 
 
 

 
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 

 
Helle Tranekjer: Sygeplejerske (2005)  og Klinisk vejleder (2009) 
1 modul i SD diplomuddannelse (forandrings- og læreprocesser) 
 
Ansvarsfordeling i forbindelse med klinisk undervisning, vejledning 
og bedømmelse: 
Den kliniske vejleder er hovedansvarlig for det kliniske 
undervisningsforløb og dermed bedømmelsen, herunder også den 
kliniske prøve for de studerende. I hverdagen vil vejledningen 
foregå med både den daglige vejleder samt den kliniske vejleder. 
Der vil også være vejledning i vagter og i weekender. 
I forbindelse med dokumentering af læring anvendes der redskabet 
"dag-ugesedler".   
 
Strategiplan for pædagogisk kvalificering af de kliniske vejledere:  
 
Alle kliniske vejledere i afdelingen deltager i de obligatoriske møder 
internt i huset med uddannelses og udviklingssygeplejerskerne 
samt andre kliniske vejledere.  
Lokalt i afdelingen er det de klinske vejledere som opdaterer de 
daglige vejledere med relevant viden i forhold til uddannelsen. 
Afdelingen tilstræber at de ansvarlige for de studerende er 
uddannet kliniske vejledere samt at de daglige vejledere har 
gennemgået det daglige vejlederkursus.  
 
I Medicinsk Klinik ser vi læring som en personlig og aktiv proces, 
hvor nye erfaringer bygges ind i allerede eksisterende erfaringer og 
viden. Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte studerendes 
forudsætninger, samt måden hvor på de lærer bedst og på den 
måde hjælpe den studerende godt på vej. 
Det er den studerende selv som er ansvarlig for egen læring, men 
vejlederen og det resterende personale vil støtte og guide den 
studerende og derigennem fremme udviklingen. 
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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 

 
 
 
Sundhedsproblemer af almen karakter: 
-respirationsproblemer 
-ernæringsmæssige problemer 
-immobilisationsproblemer 
-udskillelsesproblemer 
-elektrolytforstyrrelser / væsketerapi 
-infektioner (pneumoni, menigitis, gastroenterit, erycepilas m.m.) 
-information og vejledningsopgaver 
-dysreguleret diabetes mellitus og nyopdaget diabetes mellitus 
-nedsat / svigtende egenomsorg 
-kredsløbsforstyrrelser herunder hjertelidelser 
-cancer/ udredningsforløb 
-smertebehandling 
-obstipation 
-kroniske sygdomme 
-terminal pleje 
-psykiske lidelser (demens, lavt selvværdsfølelse, konfusion, delir) 
-misbrug med karakter af alkohol og /eller medicin 
 
Sundhedsproblemer af speciel karakter: 
-leverinsuffciens 
-endokrinologiske forstyrrelser (fx ketoacidose) 
-inflammatoriske tarmsygsomme 
-suicidal forsøg 
-sår 
-isolation 
- terminale  
 
Ud fra sygeplejeprocessen planlægges, tilrettelægges og udføres 
plejen og behandlingen med vægt på undervisning, forebyggelse 
og rehabilitering. I Medicinsk Klinik opfatter vi  mestring og 
egenomsorg som vigtige begreber og passer på at  patienterne 
ikke sygeliggøres.  
 
Sygeplejefagligeopgaver: Modtagelse, klinisk vurdering, 
planlægning af pleje og behandlingsforløb, overflytning af patienter 
internt samt overflytning til  special afdelinger og hjemsygehuse. 
Planlægning og koordinering af udskrivelse, etablering og 
vurdering af behov for hjemmepleje, diagnoseinformation og 
herunder tilmeldning og etableringen til samordnet pleje. Terminal 
pleje.  
 
Faggrupper: 
 2 klinikledere, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter . 
I dagligdagen har vi internt i afdelingen et tæt samarbejde med  
SOSA'er, læger, sekretærer, sundhedssekretær, diætist, røntgen, 
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ambulatorium, medicindepot, fysioterapeuter, bioanalytiker, 
kirurgisk afdeling, intensiv og portør. Eksternt samarbejder vi med 
diverse kommuners visitatorer, Ambulancev Syd, sygehuspræst og 
psykiater. 
    

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 kliniske undervisning tilrettelægges så den til stadighed 
skærper den studerendes evne til refleksion, forståelse af helheder 
og sammenhænge, personlig stillingtagen og ansvarlighed. Den 
studerende er ansvarlig for egen læring. Den kliniske vejleder er 
ansvarlig for tilrettelæggelse af læringssituation, men den 
studerende skal selv være i stand til at fremme egen læring  i form 
af f.eks. at se mulighederne for deltagelse i forskellige 
plejesituationer. 
Den studerende skal i mødet med patienterne træne 
observationsevner og kliniske færdigheder, træffe faglige 
beslutninger, udvikle fagetisk bevidsthed samt indgå i et 
samarbejde internt med kolleger og med eksterne 
samarbejdsparter. 
Personalet er bevidste om at afdelingen har studerende og elever 
og du vil derfor blive mødt med interesse, få stillet krav af 
vejlederen og få mulighed for før- under- og efterrefleksion enten 
sammen med daglig vejleder og klinisk vejleder i forbindelse med 
konkrete patientsituationer, hvorved kobling af teori og praksis kan 
ske. 
Der tilstræbes fra klinisk vejleders side, at der planlægges 2 timer 
pr. uge pr. stud. 
Der tages udgangspunkt i den stud. faglige og personlige 
ressourcer og den kliniske undervisning planlægges herefter 
således, at læringsstile og læringsstrategier tilgodeses individuelt. 
Kvaliteten af den kliniske undervisning sikres og vurderes på 
baggrund af de studerendes individuelle evalueringsskemaer efter 
endt klinisk undervisning. Endvidere reflekteres der jævnligt over 
hvorledes den kliniske undervisning foregår kliniske vejleder og 
daglige vejledere imellem. 
 

  
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
      

 
 
 
Forventninger til den studerende: 
 
I Medicinsk Klinik forventer vi: 

- At den studerende arbejder aktivt og målrettet for at nå målene for den kliniske undervisning 
- At vi (herunder også andre faggrupper) indgår i et samarbejde der bygger på gensidig respekt 
- At den studerende er i stand til at modtage vejledning samt konstruktiv kritik mhp videreudvikling 
- At den studerende respekterer de værdier der findes på det kliniske undervisningssted 
- At den studerende møder forberedt 
- At den studerende giver besked i forbindelse med sygdom eller  anden fravær 
- At den studerende er indstillet på at arbejde med teori i relation til praksis, hvilket kan betyde 

hjemmearbejde eller forberedelse til refleksion 
 
 
 
 
Det er i medicinsk Klinik ikke tilladt at bruge mobiltelefon 
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