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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 
 

 
Afdeling U22 er en urologisk afdeling. Til afdelingen er der 
tilknyttet et ambulatorium. Der indlægges akutte og elektive 
patienter. Afdelingen er normeret til 16 patienter. Patienternes 
aldersfordeling i afdelingen er meget bred, men majoriteten er 
over 40 år, og størstedelen er mænd. 
Sygeplejen i afdelingen spænder fra den enkelte til den meget 
komplekse patientsituation. U22 er gennemgående en meget 
travl afdeling med stort patient flow. 
Som dokumentationsform benyttes COSMIC og OPUS. 
Sygepleje er af høj kvalitet når plejepersonalet; 
-kan anvende, udfordre, ajourføre og udvikle teori af praksis. 
-kan udøve professionel omsorg i den specifikke situation 
-besidder den nødvendige viden, de nødvendige færdigheder 
og holdninger til at udøve en professionel sygepleje. 
-arbejder ud fra et fælles værdigrundlag mod de samme mål, 
samt understøtter og udfører målrettet sygepleje. 
-dokumenterer sygepleje 
-kan bevare ro og overblik 
-oplever mulighed for faglig-og personlig udvikling. 
-respekterer patientens identitet og integritet. 
-handler ud fra etiske overvejelser. 
-Oplver glæde og stolthed i det udførte arbejde. 
-plejeformen i afdelingen er tildelt patientpleje. Hvor den 
enkelte sygeplejerske varetager helhedsplejen ved 4-6 
pateinter.  

 
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 

 
Urologisk afdeling har 2 kliniske vejledere, hvoraf den ene har 
en pædagisk vejleder uddannelse der svarer til 1/6 
diplomuddannelse. Den anden kliniske vejleder får 
uddannelsen næste gang den bliver udbudt.  
De kliniske vejledere har det overordnede og det daglige 
ansvar for de studerende. Veldefinerede ad hoc opgaver 
uddeles til andre sygeplejersker  løbende i praktikken Uanset 
hvilket modul den studerende kommer på, skal der udfærdiges 
3 læringskontraker jfr. modulplanen. Efter gennemarbejdning 
af den gældende læringskontrakt, vil der fra Vejleders side, 
blive udfærdiget en skriftlig evaluering.   
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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 

 
-Immobilitetens komplikationer er hyppigt forekommende i 
afdelingen, primært hos cancerpatienter og postoperative 
patienter. 
-Postoperative komplikationer, som smerter, hæmaturi, 
blodtab, infektion, sepsis, overhydrering, mave/tarm funktion. 
-tp. forhøjelse, primært pga. infektion i urinvejene 
-Smeter hyppigt repræsenteret som et symptom på 
patienternes sygdom, bl.a hos patienter med sten i urinvejene, 
cancerpatienter og operationspatienter 
-Ernæringsprblematikker, ses hos vores cancer patienter, 
samt hos operationspatienter, både præ og postoperativt. 
-Væske og elektrolytbalancen er meget i fokus i forbindelse 
med den præ-og postoperative sygepleje 
-Den traumatiske krise ved alvorlig sydom 
-Personalegruppen består udelukkende af Sygeplejersker og 
Læger.  
Tværfaglige og tværsektiorelle samarbejdspartnere er 
Bioanalytikere, fysioterapeuter, køkken, billeddiagnostisk 
afdeling, diætist, primær og praktiserende læge.  
  
 

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 

 

 
Afdelingen mener, at grundlaget for at udvikle sin viden, 
færdigheder og holdninger indenfor sygeplejen er, at den 
studerende har et stort engagement og interesse i 
sygeplejefaget, samt selvstændigt kan tage initiativ til 
udvikling af egen faglig og personlig kompetence.  
At lære nyt kan indebære, at tidligere indlært viden må 
forkastes og forstås i nye rammer. Vi mener derfor at det er 
vigtigt at den studerende trænes og støttes i at kunne skelne, 
være kritisk, tage stilling, argumentere på et teoretisk og 
erfaringsmæssigt grundlag. 
Vi tager udgangspunkt i en individuel proces, hvor den 
studerende aktivt lærer på baggrund af egne forudsætninger. 
Vi forventer at den studerende udfærdigheder omfattende 
læringskontrakter svarende til det gældende modul, og bruger 
disse kontrakter som et bevidst middel til at opnå refleksion.  
Pædagogiske redskbaer der anvendes i afdelingen; 
-ekspert sygepleje med før og efter refleksion af tildelte 
patienter 
-vejleding/instruktion 
-refleksion over egne og andres handlinger 
-konstruktiv kritisk tænkning 
-øvelser 
-løbende evaluring 
 
Den studerende skiftes sammen med øvrige studerende i 
afdelingen, en gang om ugen at undervise hinanden i 
forskellige emner givet af vejlederne.  
Der er mulighed for studiebesøg i vores ambulatorium samt på 
COP  

Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 

 
 


