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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

Ortopædkirurgisk sengeafsnit varetager sundheds- og sygeplejen
til patienter med ortopædkirurgiske lidelser.
Vi har plads til 19 patienter i sengeafsnittet, plejen er organiseret i 2
teams, hvor plejeformen er tillempet tildelt patient pleje.
Til sengeafsnittet er ambulatoriet tilknyttet, og ligger i åben
forbindelse med sengeafsnittet.
Sengeafsnittet modtager ortopædkirurgiske patienter fra Sygehus
Sønderjyllands akutcenter .
Derudover modtages der også indkaldte patienter til mindre
ortopædkirurgiske indgreb.

Præsentation af uddannelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:

Klinisk vejleder Berit Ries Larsen, har taget klinisk vejleder
uddannelse i december 2008

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 i sengeafsnittet tilknyttet en social- og sundhedsassistent,
som fungerer som vejleder for social- og
sundhedsassistenteleverne.
Oversygeplejerske Merete Hellerup og Ledende overlæge Jens
Eggers
Derudover er der i ortopædkirurgisk afsnittet ansat sygeplejersker
og social-og sundhedsassistenter med kliniske interesse og special
funktioner, indenfor følgende områder;
Hoftenære brud
Koordinerende sygeplejerske
Ernærings ansvarlig
Forflytnings instruktør
Kvalitets sygeplejerske
Hygiejne ansvarlig
Apparatur ansvarlig
introduktionssygeplejerske
Udskrivelses koordinator
Sår ansvarlig
Det er den kliniske vejleder, som har det overordnede ansvar for
den enkelte studerende, og hun varetager alle samtaler,
evalueringer, og medvirker til ved udførelsen af interne kliniske
prøver.
Alle øvrige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
fungerer som daglige vejledere.
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Ortopædkirurgisk afsnit arbejder overordnet ud fra
sygehusetsværdigrundlag:
Din tilfredshed - vores stolthed
Ud fra dette, videre med 5 stategiske indsatsområder;

Sammenhængende og sikre patientforløb:
- vi tager ansvar for os selv og hinanden
- Vi er faglige bevidste og tager ansvar for vores handlinger og
lærer af vores fejl

faglighed og uddannelse:
- Vi er fagligt kompetente, og optræder professionelt og
omsorgsfuldt både mono- og tværfagligt.
- Vi viser faglig stolthed og sikrer faglige udvikling
- Vi bruger vores faglige ressourcer og kompetancer optimalt
- vi arbejder efter fælles mål
- Vi udviser forståelse og respekt for hinanden
- Vi giver hinanden feedback og undervisning er en del af
hverdagen på tværs af faggrupper

trivsel og samarbejde:
- Vi møder på arbejdsdagen til tiden og med et smil
- Vi smiler i alle kontakter med øvrige personale, patienter og
pårørende
- Vi tænker positivt - og skaber arbejdsglæde via engagement
- Vi bruger humor med omtanke og til at fremme det gode
arbejdsmiljø
- Vi samarbejder tværfagligt til gavn for patienten
- Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

Ledelse og kommunikation:
- Vi er omstillingsparate og forholder os kontruktivt til nye krav
- Vi giver plads til forskellighed og mangfoldighed
- Vi er hensynsfulde og hjælpsomme
- Vi diskuterer og træffer beslutninger i fællesskab

Fremtidens Sygehus Søndrejylland:
- Vi møder forandringer og udvikling positivt
- Vi søger nye løsninger
- Vi motiverer hinanden til nytænkning
- Vi implementerer nye tiltag
Visionen for ortopædkirurgisk afsnit er at blive Danmarks bedste
uddannelses sted !

2. Sygeplejefaglige forhold
Præsentation af de sygeplejefaglige,
tværfaglig og tværsektorielle forhold,
herunder:
2a) Typiske patientsituationer,
patientfænomener og patientforløb

Der ydes sygepleje i den præ- og postoperative fase. Herunder
modtagelse af patienter fra skadestuen, fam , og opvågning.
Der ydes ligeledes sygepleje i den første rehabiliterende periode,
inden der planlægges gode udskrivelses forløb til primærsektor.
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2b) Sygeplejefaglige opgaver,
problemstillinger og metoder
2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere
2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter
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Patientfænomener:
Respirationsproblemer, ernæringsproblem, dehydrering, smerter,
kvalme, opkastning, svimmelhed, obstipation, decubitus,
vandladningsbesvær, angst, uro, delir, demens og
immobilisationskomplikationer.
Sygeplejefaglige opgaver:
- Modtagelse af patienter fra akutcenteret og elektive indkaldte
patienter, udføre indlæggelses samtaler, hjælpe patienter med
stress og krise håndtering, samt at mestre den nye situation.
- Klargøre patienter til operation (præoperative opgaver), bestille
blodprøver, narkose tilsyn mm
- Modtagelse af patienter i den post operative fase, information og
vejledning, sårpleje, medicingivning mm
- Samarbejde med fysioterapeuter og læger, for at opnå størst
mulig rehabilitering for patienterne.
- Samarbejde med primær sundhedstjeneste omkring at sikre en
tryg udskrivelse for patienten
- Alt dokumenteres i Cosmic (elektronisk patientjournal)
I afsnittet er der ansat sekretærer, læger, social- og
sundhedsassistenter og sygeplejersker, alle i en bred vifte af
forskellige aldre og herkomster.
Tværfaglige samarbejdspartnere: læger, fysioterapeuter,
sekretærer, portører, bioanalytikere, farmakonomer, narkose-læger
og sygeplejersker, rengøring og køkkenpersonale

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

Afdelingen tilrettelægger intern undervisning for elever og
studerende, i længere forløb, som typisk omfatter følgende emner;
Hygiejne, forflytning, sikkerhed, medicinrummet og hoftenære
frakturer.
Endvidere er der E-learning i medicin for 6. sem.stud.

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

Vi har i ortopædkirurgisk afsnit i 2013-2014, deltaget i Sygehus
Sønderjyllands læringsstilprojekt, med henblik på at højne den
enkelte studerendes læring. Dette er nu en integreret del af den
daglige vejledning
Den klinisk vejleder har planlagt administrativ tid, som hun
selvstændigt fordeler ud over; møder, samtaler med studerende,
refleksion, arbejdstid tilrettelæggelse for studerende, undervisning,
dokumentation af evalueringer og prøver.
Der er i afsnittet et læringsrum, hvor du, som studerende har
mulighed for at benyttet afsnittets computer, printer,
læringsstilsredskaber og bøger, til selvstudie.
Du vil som studerende blive oplært i søgning på intranettet ift.
procedurer og håndbøger.
Du vil som studerende blive læringsstils testet ved start af længere
kliniks periode, og det er vigtigt at du dagligt melder ud til dine
daglige vejleder, hvilken læringsstil du måtte have, hvilke
læringsmål du arbejder med, samt specielle hensyn.
Dette er for at opnå størst mulig læringsudbytte, idet de daglige
vejledere, dagligt samarbejder med mange elever og studerende,
og har ikke styr på mål, som det forventes at de studerende har
sammen med deres vejleder.
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Personalet i sengeafsnittet arbejder hver 2. eller hver 3.
weekend, og har 2 eller 3 holdsskift.
Ortopædkirurgisk afdeling gør rigtig meget for at du som
studerende får det bedst mulige studieophold hos os, med mest
mulig læring.
For at du får det bedst mulige læringsmiljø og dermed det bedste
udbytte af din uddannelse, så planlægger vi din fremmødeplan, så
vi kan tilgodese;
- En ligelig fordeling af uddannelsessøgende, og dermed bedst
mulig ramme for læring for den enkelte og for alle.
- Mest mulig tid med den kliniske vejleder, hvilket også kan være i
aften-eller weekendvagt.
- Tilstædeværelse i alle vagt typer.
Der er læring i alle døgnets 24 timer, alle ugens 7 dage. Men
fremmødeplanen skal give mening i forhold til læring. Derfor skal
du se den tildelte fremmødeplan, som vores bedste tilbud til dig om
bedst mulig læring, men du har også selv ansvar ift. planlægning af
din arbejdstid med hensyn til dit studie- og privatliv. Det er således
altid en mulighed for at du bytter med en medstuderende, eller
laver konkrete (få) afviger planer med din kliniske vejleder.
Der er fra UC-syd side tydelig gjort at der en 80 %
tilstædeværelsespligt i klinikken à 40 t/ uge - dvs.32t/uge.
(Vi planlægger med 32t/ uge - men så skal du selv være
opmærksom på at ersatte fraværsdage uanset årsag - også
sygefravær)
Hvis du som studerende bliver kortvarig syg under din kliniske
periode, taler du med din kliniske vejleder herom, men hvis det er
af længerevarende karakter, skal UC-syd involveres.
(her henvises til "det gode kliniske uddannelses forløb")
Man skal når muligt raskmelde sig, dagen før man møder, inden kl
12.
Vi har studerende som er i klinik ved os i 1+2+6 + 7 semester
Her arbejder vi med læringsplaner efter Semesterbeskrivelsen og
"min læringsplan".
1. semester (24 timer)
2. semester (10 uger)
6. semester (20 uger)
7. semester (varierer fra 1½ (forår 19) - 6½ uge (efterår 19)
afhænger af udd. hold)
Hvis du skal i en længere klinisk periode, skal du medtage et
skriftligt oplæg, med præsentation af dig selv, personlige- og
faglige erfaringer.
Desuden bedes du medbringe et udkast af din 1. læringsplan.
Egne mobiltelefoner må være tændt, men skal opholde sig i taske
skabene, hvor man kan tilse sin tlf. i pauserne.
Der er rygeforbud for personale på hele Sygehus Sønderjylland.
Det er ikke tilladt at have gelenegle. Synlige piercinger må ikke
være af stødende el. uhygiejnisk karakter overfor patienter,
pårørende el. andre medarbejder.
Der fremsendes velkomst materiale via Praktikportalen
Det er vigtigt at du som studerende, udfylder de
evalueringsredskaber som forefindes ml. UC-syd og Sygehus
Sønderjylland. Det tilsendes som et elektronisk evaluerings skema,
fra HR, til din mail.
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Dette er anonymt, og der skal kun afl. en kvitt. for gennemført
evaluering, til klinisk vejleder.
UC-syd har desuden valgt at de gerne vil modtage personlige
evalueringer fra de enkelte studerende,tilknyttet de enkelte
afdelinger, således at der er mulighed for at kunne tage fat i evt.
problemstillinger.
Disse evaluerings skemaer findes på praktikportalen under (klinik +
klinikrelevante dokumenter)

Eventuelle link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside:

