
University College Syd  Sygeplejerskeuddannelsen 

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 
Klinisk 
undervisningssted Medicinsk Daghospital, Sygehus Sønderjylland Tønder 

Adresse Carstensgade 6-10, 6270 Tønder 
Telefon 73926204 Mail: Amalie.Sorensen@shs.regionsyddanmark.dk 
Klinisk vejleder Amalie Sørensen  
Dato 23-01-2013 
 

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 
 

 
1 a). Medicinsk Daghospital Tønder. Åbningstid: Mandag-fredag  
kl. 8:00-20:00.  
Afdelingen er en del af Sygehus Sønderjylland Medicinsk Center.  
Eva Nielsen er centerchef  på Medicinsk Center. Jonna Bruhn, 
sygeplejerske er klinikleder for Medicinsk daghospital. 
1 b). Værdigrundlag: "Kvalitet døgnet rundt", som er et overordnet 
værdisæt for Sygehus Sønderjylland. 
Vi har følgende patienter kategorier: 
1 c). Osteoporose patienter, diabetes patienter, KOL-patienter, 
cancer patienter, terminale patienter, patienter med temperatur 
forhøjelse, patienter med dehydratio, patienter med pneumonia, 
almene medicinske patienter, hepatitis patienter, patienter med 
mave-tarm sygdomme, patienter med infektionssygdomme, 
patienter med blod sygdomme og patienter med lungesygdomme 
m.m. 
1d). Kontaktsygeplejerske i forhold til nogle patientkategorier, bl.a. 
diabetes patienter, hepatitis patienter, osteoporose patienter i 
behandling med Forstéo. Kontaktsygepleje til patienter i de korte 
forløb.  
  

 
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 

 
1f). Amalie Sørensen, uddannet som sygeplejerske 1999, 
uddannet som folkeskolelærer 1983. 
1g). Amalie Sørensen vejlederuddannelse, 6 uger,  fra 2003. 
Jonna Bruhn, afdelingssygeplejerske vejleder uddannelse fra 1998 
på 7 uger. 
Gurli Thomsen, dagligvejleder kursus 2010. 
Else Marie Carstensen, sygeplejerske, 1 uges vejlederkursus. 
Frauke Lorenzen, sygeplejerske,1 uges vejleder kursus 2007. 
Jessie Poulsen, sygeplejerske, 1 ugers vejlederkursus 2007. Ruth 
Hanne Hansen, dagligvejlederkursus 2011. 
 
1i) Der er 11 sygeplejersker ansat på medicinsk daghospital 
Tønder, 6 har været uddannet i mere end 25 år, 1 har været 
uddannet i mere end 12 år, 3 har været uddannet som 
sygeplejerske under 10 år. 3 sygeplejersker er uddannet til 
diabetes sygeplejersker, og de arbejder med diabetes specialet, 1 
sygeplejerske har taget tillidsmands kurser og er tillidsmand,  2 
sygeplejersker har rygestopkurset. Alle sygeplejersker tager 
diverse kurser indenfor de specialer, der arbejdes med; Dxa 
kursus, hygiejne kurser bl.a. indenfor skopier,  ostoporose kurser,  
hepatit kurser, temadage, symposier etc. Desuden har mange af 
sygeplejerskerne arbejdet på forskellige afdelinger og i 
hjemmeplejen. Afdelingens sygeplejersker har derfor en meget 
bred og alsidig erfaring udover den viden og kompetencer 
specialerne giver. 
1j) Ansvar for klinisk undervisning, vejledning og bedømmelse: 
Sygeplejerske Amalie Sørensen. 
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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 

 
2a) Typiske patientsituationer: 
1. Patienter til udredning (akutte, subakutte og planlagte) 
2. Patienter til opfølgning på behandling og udredning. 
3. Patienter til iv antibiotika. 
4. Patienter til diverse infusioner: 
a  Isotoniske væsker 
b. Blodtransfusioner  
c. Remicadeinfusioner 
d. Venofer infusioner  
e. Magnesiuminfusioner  
f.  Calciuminfusioner 
g. Aclastainfusioner 
h. Zometainfusioner m.m. 
 
5.   Patienter til gastroskopier og sigmoideoskopier. 
6.   Patienter til DXA-skanninger. 
7.   Patienter til lungefunktionsundersøgelse. 
8.   Patienter til døgn-blodtryksmåling. 
9.   Patienter til holter monitorering.  
10. Patienter til knoglemarsbiopsier. 
11. Patienter til venesectio. 
12. Patienter  til pleuracentese. 
13. Patienter til lumbalpunktur. 
14. Patienter til ascitis punktur. 
15. Patienter til diverse injektioner: B 12 injektioner,  
Kalciferolinjektioner, Hepatitis B vacinationer m.m. 
 
 
Typiske patientfænomener:  Patienter med anæmi, dyspnoe, 
pneumonier, osteoporose, diabetes,  smerter i epigastriet,  
halsbrand, synkebesvær, smerter i abdomen, vægttab, blødning fra 
tarmen, lipotymi, svimmelhed, almen dårlig tilstand, smerter i 
ryggen ( f.eks knoglesmerter), generelle smerter, temperatur 
forhøjelse,  DVT (dyb venetrombose), træthed, kvalme, udslæt 
(erysipelas, allergiske reaktioner). Patienter med port a cath 
kommer til blodprøvetagning. m.m.  
 
Eksempel på 1 patientforløb: 
En del af patienterne kommer  i afdelingen via modtagelsen som 
akutte eller planlagte forløb. 
a. Modtage patienten. 
b. Kliniske observationer. 
c. Dataindsamling. 
d. Assistere lægen. 
e. Bestille blodprøver, udlevering af materialer til diverse prøver.   
f.  Vejledning og information. 
g. Tilbyde væske og mad. 
h. Planlægge videre forløb for/sammen med patienten. 
i.  Evt. anlæggelse af venflon og starte iv behandling. 
   m.m. 
g. Evt. Ledsage til Rtg undersøgelse. 
 
2b) 
Klargøring til diverse undersøgelser. 
a. Klargøring til undersøgelsen 
b. Modtage  patienten. 
c.  Vejledning og information om undersøgelsen til patienten. 
d. Gøre patienten klar til undersøgelsen. 
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c. Assistere ved undersøgelsen/udføre undersøgelsen 
d. Rengøring efter undersøgelsen. 
e. Vejledning og information til patienten efter undersøgelsen 
f.  Udlevering af patientfolder, evt.tid til opfølgning og videre plan. 
g. Få patienten godt hjem, dvs. bestille transport etc., evt give 
patienten mad og drikke. 
     
2c) Sygeplejersker, 1 social og sundhedsassistent (flextid), 
medicinske sekretærer, medicinske læger, 
diætist,rengøringspersonale,  Rtg afdeling, klinisk kemisk afdeling, 
patologisk afdeling, hjemmeplejen, træningsafdelingen Tønder 
kommune, teknisk afdeling, køkkenservice afdelingen, øre-næse-
halslæge, hudlæge, øjenlæge, psykolog, Palliativ team, 
jordemodercentret, Aabenraa sygehus, Haderslev sygehus, 
Esbjerg sygehus, Sønderborg sygehus, Odense sygehus m.m. 
 
2d) Hovedvejleder opdaterer sygeplejegfaglig viden ved deltagelse 
i møder, kurser og temadage. Hovedvejleder deltager desuden i 
fællesmøder for vejledere, både med primær og sekundær sektor. 
Hovedvejleder deltager i vejleder gruppe fra 3 matrikler. Desuden 
deltager hovedvejleder i møder og temadage på sygeplejeskolen i 
Sønderborg og temadage tilrettelagt af HR-afdelingen. Faglig viden 
opdateres desuden via internet og gennem litteratur. Kliniske 
vejledere deltager i "daglig vejleder kurser", og deltager i desuden 
vidensopdatering ved personale-og undervisnings møder. 
 

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 

 

 
3a) Hovedvejleder tilrettelægger forløbet/praktikken i samarbejde 
med den studerende. De første 2-3 uger planlægges af 
hovedvejleder og sendes via E-mail eller brev til den studerende 
ca. 4 uger før praktikperiodens start. 
3b) Vi har  mulighed for at have 1 sygeplejestuderende fra modul 1, 
1 sygeplejestuderende fra modul 4, 1 sygeplejestuderende modul 
11, 1 sygeplejestuderende fra modul 12 og praktikanter fra 
folkeskolen. En ansvarlig hovedvejleder. Alle sygeplejersker, 
læger, sekretærer, m.m. er engagerede og interesserede i at den 
studerende får tid og rum til  gode læringsforhold og et godt 
studiemiljø etc. Alle sygeplejersker deltager i den daglige 
vejledning af den studerende. Der er desuden mulighed for 
samarbejde og studiebesøg på rtg-afdelingen samt i 
skadeklinikken. Desuden har vi samarbejde med en ERFA-gruppe 
på Aabenraa sygehus, hvor der tilbydes faglige refleksioner for 
modul 4,11 og 12. Der er 4 refleksioner i hvert  af de kliniske modul 
4,11 og 12.  Der er mødepligt til refleksionstimerne. 
3c) Der arbejdes med  3 studieaktiviteter. Den studerende vælger 
de områder, der skal laves studieaktivit om iht. modulplan. Der er 
adgang til internet, bøger etc. 
Afdelingens forventninger til sygeplejestuderende. 
1. Forventer at du er motiveret og engageret, samt har ansvar for 
egen læring. 
2. Forventer at du udviser takt og tone i form af respekt samt høflig 
adfærd overfor patienter, pårørende, kollegaer samt alle 
samarbejdspartnere internt og eksternt. 
3. Forventer at du holder aftaler og afleverer opgaver til den 
planlagte tid. 
4. Forventer at du har læst praktikstedsbeskrivelsen og ud fra 
denne, overvejer hvilke studieaktiviter du ønsker at arbejde med i 
modul 4, i modul 11 eller modul 12. 
5. Forventer at studieaktiviter samt de 3 læringskontrakter er 
planlagt og udformet i løbet af de første 14 dage af modulet. 
6. Forventer at du overholder din uniformsetikette. 
7. Forventer at du afleverer en skriftlig evaluering for den kliniske 
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periode til Medicinsk Daghospital ved klinikperiodens afslutning. 
 
3d) Kliniske vejleder planlægger tid til den studerende. Der 
planlægges 2 timer ugentligt sammen med  vejleder til 
evalueringer, planlægning, reflektioner etc.  Klinisk vejleder 
udarbejder en skriftlig evaluering for hver afsluttet studieaktivitet 
/læringskontrakt samt en skriftlig evaluering for hele det kliniske 
forløb. 
3e) Der foretages systematisk evaluering af hver enkelt 
sygeplejestuderende. 
Sygeplejestuderendes evalueringer fremlægges på et 
personalemøde. 
Ud fra sygeplejestuderendes evalueringer udvikles og 
kvalitetssikres afdelingen.  
Medicinsk daghospital vurderes af sygeplejeskolen i Sønderborg 
hvert 3. år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 
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