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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

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

Kirurgisk Center består af en organkirurgisk sengeafdeling med
51 sengepladser, inddelt i Kir1, Gas1 og Kir3.
Desuden er der tilknyttet ambulatorier og skopiafsnit.
Der modtages såvel akutte som elektive patienter fra hele
Region Syddanmark.
På Kir1 modtages primært patienter med sygdomme i den øvre
del af mave-tarmkanalen. På Gas1 indlægges overvejende
patienter til undersøgelse og behandling af sygdomme i tarmen,
både kirurgiske og medicinske. Kir3 modtager elektive og
ambulante patienter med brystkræft.
Klinikkerne er karakteriserede ved at have et stort patientflow og
dermed mange korttidsindlæggelser, men der er også en del
patienter i længerevarende forløb.
Centeret har speciale og elektiv funktion i øvre og nedre
gastroenterologi (dvs sygdomme i spiserør, mavesæk, galdeveje
bugspytkirtel og tarm) samt brystkræft.
Personalet består af sygeplejersker og social og
sundhedsassistenter og er bredt sammensat i forhold til alder og
erfaring. Personalet er fordelt i de tre teams.
Ledelsen består af to centerchefer og tre klinikledere.
I centeret er vi tre uddannelsesansvarlige med flere års erfaring
som sygeplejersker og vejledere for studerende. Lene og Maria
er kliniske vejledere i hhv. Kir1 og Gas1, og Bente er klinisk
vejleder i Brystcenteret og har den Sundhedsfaglige
diplomuddannelse i formidling og klinisk vejledning.
De har ansvaret for den studerendes kliniske undervisning,
vejledning og bedømmelse.
Vejlederne deltager i de månedlige netværksmøder med
sygehusets øvrige kliniske vejledere, hvor
uddannelsesforløbene planlægges, og hvor der er gensidig
information, sparring og inspiration. De kliniske vejledere
deltager på skift i fællesrefleksion med deres studerende på
tværs af de øvrige centre.

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

De studerende vil blive tilknyttet et enkelt team. I det følgende vil
hvert team blive præsenteret:
Kir1: "Det øvre team". Klinisk vejleder: Lene Gram Jensen.
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2a) Typiske patientsituationer,
patientfænomener og patientforløb
2b) Sygeplejefaglige opgaver,
problemstillinger og metoder
2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere
2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter
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Kir 1 har plads til 21 patienter. Her indlægges elektive patienter
til f.eks galde- eller brokoperation eller kikkertundersøgelser.
Mange patienter kommer via det fælles akutte visitationsafsnit til
videre observation, behandling og nærmere udredning. Heraf er
en del kræftpatienter.
De sygeplejefaglige opgaver består bl.a. af præ- og postoperativ
sygepleje, grundlæggende sygepleje, medicinadministration,
kommunikation, ernæring incl. sonde og parenteral,
væsketerapi, sårpleje, information, undervisning, krise, mestring,
stuegang, udskrivelse, administrative opgaver.
Gas1: "Det nedre team". Klinisk vejleder: Maria Roth.
Gas1 har plads til 23 patienter, der er indlagt med sygdomme i
colon og rectum, fortrinsvis kræftpatienter. Til Gas1 er knyttet et
stomiambulatorie med stomisygeplejersker, der også deltager i
bl.a kompetenceudvikling af det faste personale. Der vil være
mulighed for studiebesøg i stomiambulatoriet.
Gas1 har desuden speciale inden for gastromedicin med egen
ambulatoriefunktion.
De sygeplejefaglige opgaver består bl.a af præ-og postoperativ
sygepleje, grundlæggende sygepleje, medicinadministration,
kommunikation, information, undervisning, stomipleje,
væsketerapi, ernæring incl. sonde og parenteral, sårpleje, krise,
mestring, stuegang, udskrivelse, administrative opgaver.
Kir 3: Brystteam. Klinisk vejleder: Bente Schmidt.
Brystcenteret er specialeafdeling for brystkirurgi i den sydlige
Region Syddanmark. Her er 7 sengepladser og en stor
ambulatoriefunktion. De fleste patienter indgår i accelererede
operationsforløb, som er nøje tilrettelagt med patienten som
aktiv deltager, idet der afholdes for og efterambulante samtaler
med fokus på information og undervisning. En stor del af
patienterne udskrives samme dag.
Desuden foretages plastikkirurgiske operationer.
De sygeplejefaglige opgaver består primært af præ- og
postoperativ sygepleje, krise og mestring, kommunikation, den
svære samtale, sårpleje, psykosocial intervention, rehabilitering,
dokumentation, organisation og administrative opgaver.
Herudover er der knyttet et kirurgisk ambulatorium til centeret,
hvor patienterne undersøges og evt. henvises til indlæggelse.
Ligeledes kommer mange patienter her til kontrol efter
indlæggelse. I ambulatoriet vil der også være mulighed for
studiebesøg.
Desuden findes et skopiafsnit hvor patienterne henvises til
gastro- og koloskopi samt specielle galdevejsskopier. Her er
ligeledes mulighed for studiebesøg.
Det daglige tværfaglige samarbejde i alle teams foregår mellem
læger, portører, bioanalytikere, køkkenassistenter, diætister,
rengøringsassistenter, sekretærer, fysio- og ergoterapeuter,
røntgenafdeling, intensiv, operations- og skopiafdeling.

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

Den kliniske undervisning starter den første dag kl. 9.00 med en
fælles introduktion til kirurgisk center og sygehuset. Herefter
introduceres du til det team, du skal tilknyttes. Du vil ofte følges
med din vejleder, men nogle dage også med andre
sygeplejersker eller social og sundhedsassistenter. Du vil
deltage i både dag-, aften- og weekendvagter og efter aftale
også i enkelte nattevagter. På kir3 arbejdes på hverdage og 11-
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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
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19 vagter.
Det er vigtigt at du møder velforberedt og til den aftalte tid, og at
du så hurtigt som muligt får et kendskab til arbejdsrytme og
sygeplejeopgaver i teamet, ved at deltage i dagens
arbejdsopgaver. Herved får du hurtigt et indblik i de
læringsmuligheder der er.
Vi beder dig møde med et udkast til dine læringskontrakter, hvor
du har sat dig ind i hvordan de opbygges og hvad de skal
indeholde, så vil vi hjælpe dig med at gøre dem aktuelle for den
enkelte klinik.
Vi vil sammen med dig planlægge dit uddannelsesforløb ud fra
læringskontrakter, dine forventninger og forudsætninger,
afdelingens rammer og målene for den kliniske periode. I
forbindelse med fællesintroduktionen vil du blive bekendt med,
hvilken læringsstil du har, og vi vil bestræbe os på at vejlede dig
i forhold til denne.
Vi forventer, at du i dagligdagen er aktivt opsøgende i forhold til
dine aktuelle læringsprocesser. Vi ser læring som en aktiv
proces og et samspil mellem studerende, vejleder og det øvrige
personale.
Du vil deltage i helheden i patientplejen med fordybelse i
udvalgte fokusområder og patientforløb. Du vil være sammen
med det faste personale om de patientrelaterede opgaver, men
med stigende selvstændighedsniveau og under hensyn til dine
kompetencer. Vi tilstræber løbende feedback, refleksion og
evaluering. Vi vil opfordre dig til at anvende dag-uge sedler og
dagbog, dels som en hjælp til planlægning af din aktuelle læring
og dels til at skrive udvalgte dele af dine refleksioner med. De
kliniske vejledere har ca. 2 administrative dage om måneden,
som bl.a. bruges til møder, planlægning, refleksion og
evaluering af læringskontrakter.
Der planlægges fælles refleksioner med studerende på tværs af
centrene, hvor I skiftes til at medbringe en praksisbeskrivelse.
Når du medbringer praksisbeskrivelse, deltager din vejleder så
vidt muligt også. Der udleveres en plan over dette, når du starter
hos os.
Du har mulighed for at planlægge studiebesøg hos centerets
relevante samarbejdspartnere i forhold til dine læringskontrakter
F.eks røntgen, OP, opvågning, ambulatorium og skopi.
Der er på afdelingen mulighed for at bruge computer, ligesom vi
har et mindre udvalg af faglitteratur.
Den studerendes evaluering af praktikstedet og det kliniske
undervisningsforløb sendes til ledelsen og gennemgås til
"godkendelsesmøde" med skolen.

Eventuelle link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside:

www.sygehussonderjylland.dk

