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1. Organisatoriske og
ledelsesmæssige forhold
Præsentation af sygeplejefaglige,
organisatoriske og ledelsesmæssige
grundlag, rammer og vilkår, herunder:
1a) Undervisningsstedets 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:
1e) Kliniske vejlederes formelle
pædagogiske kompetence svarende til
Klinisk Vejleder-uddannelse og anden
pædagogisk uddannelse, fx. 1/6
diplomuddannelse
1f) Uddannelseskoordinatorers og kliniske
sygeplejelæreres faglige og pædagogiske
uddannelse
1g) Den generelle sygeplejefaglige
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring og

261 er sygehusets afdeling for endokrinologiske, hæmatologiske,
ortopædkirurgiske, kæbekirurgiske og øre-næse-hals relaterede
sygdomme.
Afdelingen er inddelt i 2 grupper:
261 Medicinsk modtager og behandler typisk patienter med:
 Sukkersyge
 Blodkræft, knoglemarvskræft og lymfekræft
261 Kirurgisk modtager og behandler typisk patienter med:




Sår, infektioner, amputationer og rygsmerter
Øre-næse-hals relaterede sygdommer og operationer
Sygdomme, skader og operationer i mundhule og kæbe

I 261 Medicinsk består afdelingsledelsen af ledende
oversygeplejersker Conny Olesen og ledende overlæge Torben
Knudsen
I 261 Ortopædkirurgisk består afdelingsledelsen af ledende
oversygeplejerske Conny Olesen og ledende overlæge Lars
Hansen
Organisering af den daglige ledelse i afdeling 261 varetages af
afdelingssygeplejerske Døne Bagdat. Der er til afdelingen
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efter-/videre-uddannelse
1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med
klinisk undervisning, vejledning og
bedømmelse
1i) Strategiplan for pædagogisk kvalificering
af de kliniske vejledere/undervisere

tilknyttet en uddannelseskonsulent fra HR-afdelingen. De kliniske
vejledere refererer til afdelingssygeplejersken.
Plejeformen er fortrinsvis gruppepleje, hvor gruppen i fællesskab
fordeler opgaverne. I 261 Medicinsk er der i alt 14 sengepladser
og i 261 Ortopædkirurgisk er der i alt 17 sengepladser. Det er
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som varetager
den daglige sygepleje. Plejepersonalet er fast tilknyttet til én
gruppe. Afdelingens uddannelsessøgende vil blive tilknyttet til én
af grupperne. Afdelingen varetager udredning, observation,
undersøgelser, pleje, behandlingen og rehabilitering af
medicinske og kirurgiske patienter på et højt fagligt niveau. De
fleste patienter kommer til afdelingen via Fælles Akut Modtagelse
(FAM) og via ambulatorierne. Afdeling 261 har især fælles
snitfalder med følgende ambulatorier; Endokrinologisk
Ambulatorium, Hæmatologisk Ambulatorium, Kæbekirurgisk
Ambulatorium, Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Øre-NæseHals Ambulatorium.
Værdigrundlaget i afdeling 261 bygger på Sydvestjysk Sygehus’
”Mål og værdier”, hvor nøgleordene er: Åbenhed – Udvikling –
Ansvarlighed – Professionalisme – Respekt. Tillige byger 261’
strategi på SVS-strategi, hvor nøgleordene er: Patientfokus – Det
hele sygehus – Tilpasning til nye vilkår.
I afdeling 261 er der flere kliniske vejledere. De kliniske vejledere
har et diplommodul svarende til Klinisk Vejledermodul.
Til afdelingen er tilknyttet en uddannelseskonsulent, som har en
Masteruddannelse i Klinisk Sygepleje, samt 2 moduler i Master i
Positiv psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
Plejepersonalet har en bred klinisk erfaring fra flere forskellige
specialer. Kompetenceudvikling af plejepersonalet kvalificeres i
form af intern og ekstern uddannelse. Der er tilknyttet
specialeansvarlige sygeplejersker indenfor begge grupper.
De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den daglige
kliniske undervisning og vejledning, samt planlægning af den
kliniske undervisningsperiode i samarbejde med
afdelingssygeplejerske og uddannelseskonsulent. Ved klinisk
vejleders fravær er det den ”daglige vejleder”, som er ansvarlig.
Uddannelseskonsulent er medansvarlig for læringsmiljøet i
afdelingen i tæt samarbejde med kliniske vejledere og den
sygeplejefaglige ledelse.
De kliniske vejledere deltager i en årlig pædagogisk temadag på
UC Syddanmark. Derudover deltager de kliniske vejledere i en
årlig temadag arrangeret af HR-Uddannelse, samt
sparringsforum for kliniske vejledere med uddannelseskonsulent,
hvor uddannelsesmæssige tiltag udvikles og planlægges.
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2. Sygeplejefaglige forhold
Præsentation af de sygeplejefaglige,
tværfaglige og tværsektorielle forhold,
herunder:

2a) Typiske patientsituationer,
patientfænomener og patientforløb

Sygeplejen i afdeling 261 foregår i et tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde, hvor sygeplejerskens opgave bl.a.
består i at observere, intervenere, dokumentere og planlægge
plejen for medicinske og kirurgiske patienter. Sygeplejen er i
mødet med den yngre og den ældre patient i såvel akutte som
kroniske patientforløb.
Et typisk patientforløb i afdeling 261 Medicinsk:
Fru Hansen bliver indlagt akut i FAM med høj feber og har
svært ved at få vejret ordentlig. Fru Hansen er kendt med
myelomatose. I FAM opstartes der med IV-antibiotika, nasalt ilt
og der bestilles et røgten ( rgt) af thorax og hun overflyttes til
afd 261 M. Rgt thorax viser at hun har en lungebetændelse
(pneumoni). Hun skal derfor fortsætte med IV-antibiotika i
nogle dage og dette afhænger af hvordan infektionen forløber.
Infektionen måles daglig vha blodprøver. Når lægen synes at
infektionstallet er tilfredsstillende, kan fru Hansen overgå til
tablet antibiotika og udskrives.
Da hun er kendt med en kræftsygdom skal hun som regel have
en tid i hæmatologisk ambulatorium for at følge op på
infektionen og kontrol af hendes sygdom.
Hvis hun har været i et aktiv cytostatika forløb inden
indlæggelsen, kan cytostatika være årsag til at hun har fået en
infektion. Ved udskrivelse skal lægen så tage stilling til hvornår
hun skal have næste omgang cytostatika.
Mål for plejen;
Medicinsk behandling, antibiotika.
Psykisk og åndelig omsorg til patient og pårørende med
kræftdiagnose
Overvågning af vitale værdier
Personlig hygiejne heriblandt mundpleje
Forebygge:
yderligere infektion
forebygge mundsvamp.
Krise
Obstipation
Dehydring
Lungefysioterapi
Sikre god ernæring under indlæggelsen.
Accept af nuværende livssituation og modet til at arbejde
videre.
Patientforløb på afdeling 261 medicinsk kan dog være meget
forskellige. I hæmatologien møder vi patienten, når han/ hun
skal udredes for malign sygdom, vi møder dem evt igen under
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cytostatika behandling (bivirkninger til cytostatika), igen efter
behandling og hvis behandlingen ikke virker og når de er
døende af kræftsygdommen. I endokrionologien møder vi
patienten der er nyopdaget diabetikere eller en ukontrolleret
diabetes.

Et typisk patientforløb i afdeling 261 Ortopædkirurgisk:
Hr. Mikkelsen indlægges akut på 261 med henblik på
amputation af højre ben. Der er massiv åreforkalkning i
blodkarrene til underbenet. Det er nødvendigt at amputere
under knæet. Hr. M. har stærke smerter og kan kun gå få
skridt. Hr. M. er 74 år. Han har haft sukkersyge i 10 år.
Indenfor de sidste 2 år har han fået foretaget 2 karoperationer
for at bedre blodforsyningen til benene. Hustruen er
jævnaldrende og rask. Der er god kontakt til deres 2 børn.
Chokeret og ked af det accepterer hr. M., at benet skal
amputeres.
Information huskes meget dårligt i en stress-situation. Hr. M.
og hustruen fortælles derfor kun kort om det forventede
indlæggelsesforløb og fremtidsmuligheder med bl.a.
benprotese.
Mål for plejen af Hr. Mikkelsen:
 Krisebearbejdning og psykisk omsorg for hr. M. og hustru.
 Smertefrihed/smertelindring efter operationen.
 Sårpleje og hudpleje for at smidiggøre huden og stimulere
sårheling.
 Støtte til at vænne sig til et anderledes balancepunkt.
 Tryghed ved at skulle bevæge sig på ét ben.
 Forebygge:
 Infektioner med antibiotika og god hygiejne omkring
hr. M.
 Stress/kriseudløst mavesår med medicin og omsorg
 Obstipation og evt. give laksantia
 Dannelse af blodpropper pga. nedsat
bevægelsesevne med blodfortyndende medicin og
fysisk træning med hjælp fra fysioterapeuter og
plejepersonale.
 Stigende bevægelsesevne.
 Sikre god ernæring under indlæggelsen.
 Accept af nuværende livssituation og modet til at arbejde
videre.
Hr. M. er indlagt i 2 – 4 uger. Benstumpen er på vej til at
afhæve og er ved hjælp af en speciel forbinding formet, så den
kan bliver klar til protese.
Bandagisten (faglært person, der fremstiller bandager,
benproteser m.m.) kontaktes med henblik på fremstilling af en
passende benprotese.

Procedure vedr. godkendelse af kliniske undervisningssteder
Sygeplejerskeuddannelsen, UC Syddanmark

Sammen med hjemmesygeplejerske og ergoterapeut fra
kommunen har de gennemgået hjemmet for eventuelle
nødvendige ændringer, idet hjemmet bliver indrettet, så hr. M.
kan klare sig derhjemme.
Efter udskrivelsen ses hr. M. i ambulatoriet, ved behov, ligesom
han modtager genoptræning ved fysioterapeut.

2b) Sygeplejefaglige opgaver, problemstillinger
og metoder

2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere

2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter

Afdeling 261 arbejder metodisk med afsæt i
sygeplejeprocessen. Der arbejdes med instrukser for sygepleje
og behandling som kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,
læger, sekretærer og serviceassistenter. Derudover
samarbejdes typisk med tværfaglige og tværsektorielle
samarbejdspartnere som: læger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, bioanalytikere, diætister, narkose,
serviceassistenter, hjemmeplejen, praktiserende læge,
bandagist/skomager og psykolog.
Implementering Den Danske Kvalitetsmodel, herunder
retningslinjer og instrukser på Infonettet.

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 vejlederes funktion og planlagte
tjenestetid i forhold til den studerende (6 timer
pr. uge pr. studerende anbefales)

Afdeling 261 er uddannelsessted for sygeplejestuderende på
modul 1,2,4,11,12,13 og 14.
Organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning i
relation til den individuelle studieplan varetages af de kliniske
vejledere i samarbejde med de studerende. Herudover
planlægges refleksionstimer i grupper af studerende ved
uddannelseskonsulent som metode til at koble teori og klinik.
Læringsmiljøet i afdeling 261 understøttes af SVS’ mål og
værdier. Der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes
læringsbehov.
De kliniske vejledere har ansvaret for den daglige planlægning
af den studerendes kliniske undervisning, herunder afholdelse
af studiesamtaler og klinisk prøve. Der planlægges dage i
klinikken, hvor vejleders primære fokus er vejledning i
klinikken, studiesamtaler og klinisk prøve. De kliniske vejledere
indgår i vagtrullet, og det forventes, at den studerende følger
klinisk vejleders vagtplan med henblik på at sikre optimale
læringsmuligheder. Ved klinisk vejleders fravær, er det den
”daglige” vejleder blandt det øvrige sygeplejepersonale, der er
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ansvarlig.
Overordnet er der i afdeling 261 følgende forventninger til den
studerende:
 At den studerende udviser ansvarlighed og
engagement omkring egen uddannelse
 At den studerende er interesseret, nysgerrig og udviser
initiativ
 At den studerende afgrænser sit ansvars- og
kompetenceområde i samarbejde med klinisk vejleder
 At den studerende overholder aftaler og mødetid
 At den studerende arbejder med den individuelle
studieplan og øvrige krav til studieaktivitet
 At den studerende er skriftligt forberedt til
studiesamtalerne
 At den studerende er reflekterende omkring egne og
andres handlinger/oplevelser i praksis
 At den studerende indgår i praksisfællesskabet i
afdelingen
3e) Strategi for kvalitetssikring af den kliniske
undervisning baseret på systematisk
evaluering

Eventuelle link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside.

HR-Uddannelse på SVS er medansvarlige for
kvalitetssikringen af den kliniske undervisning. På baggrund af
de studerendes evalueringer foretages en vurdering af
læringsmiljøet, samt iværksættelse af uddannelsesmæssige
tiltag.
www.svs.dk
Klik Uddannelse→Kliniske uddannelsessteder→Afdeling

