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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
syge-plejen
1c) Det kliniske områdes
patient/bruger-kategorier

1d) Organisering af sygeplejen

Præsentation af afdeling 271
Afdeling 271 er placeret på Sydvestjysk Sygehus (SVS) i Esbjerg og hører
under Medicinsk afdelingsledelse A, som består af oversygeplejerske og
overlæge. Den daglige ledelse varetages af afdelingssygeplejerske Døne
Bagdat.
Værdigrundlag og målsætning tager udgangspunkt i SVS’ mål og værdier:
www.sydvestjysksygehus.dk.
Afdelingen er inddelt i 2 grupper:
Gruppe 2 har fortrinsvis hæmatologiske patienter
(blodsygdomme)
Gruppe 3 har fortrinsvis onkologiske patienter (kræftsygdomme)
og reumatologiske patienter (gigtlidelser)
I afdelingen er der også almen medicinske patienter med eks. dehydratio,
cystit, pneumoni, dyb vene trombose eller erysipelas.
Det er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der varetager
den daglige pleje. Plejepersonalet er fast tilknyttet en gruppe, således at
den enkelte opnår erfaring i det enkelte speciale, men personalet dækker
aften- og nattevagter for hinanden og hjælper til i hinandens grupper ved
behov. Afdelingens studerende bliver tilknyttet én af grupperne.
Plejeformen er ”tillempet primær sygepleje” hvor 1- 2 sygeplejersker eller
en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent varetager sygeplejen
i en gruppe på 4 – 8 patienter.
De fleste af patienterne kommer via akut medicinsk modtageafsnit og
enkelte kommer via ambulatorierne. Nogle terminale patienter, med ”åben
indlæggelse” kommer efter telefonisk kontakt direkte i afdelingen udenom
visiteringen og uden henvisning.
Afdelingen varetager udredning, observation, undersøgelser, pleje,

behandling og rehabilitering af medicinske patienter med ovenstående
sygdomme. Afdelingen ser de pårørende som en ressource, og vægter
derfor samarbejdet med de pårørende højt.
Der er 22 sengepladser i afdelingen, 12 i gruppe 2 og 10 i gruppe 3.
Hæmatologisk ambulatorium er placeret på afdelingen på 2 stuer, ligesom
der er et rum til patienter, der skal have foretaget
knoglemarvsundersøgelse.
Derudover er der ”dagsengefunktion” til patienter der skal have eks.
kemokure, blodtransfusioner eller til kontrol for DVT (dyb vene trombose).

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 efter-/videre-uddannelse

På afdelingen er der 2 kliniske vejledere. Ud over klinisk
vejlederuddannelse har de 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. De kliniske
vejledere er ansat i blandede vagter, så der er mulighed for at de
studerende kommer i klinisk undervisning i både aften-, nat- og
weekendvagt.
Den kliniske sygeplejelærer er sammen med sygeplejersker i afdelingen
og de kliniske vejledere ansvarlig for den kliniske undervisning, vejledning
samt uddannelse af sygeplejestuderende.
Den kliniske sygeplejelærer er uddannet cand.cur og har erfaring indenfor
det medicinske speciale.
Der er et højt fagligt niveau på afdeling 271. Dette sikres ved kontinuerlig
kompetenceudvikling af det faste personale samt videreuddannelse på
forskellige diplommoduler. Der er tilknyttet en specialeansvarlig
sygeplejerske indenfor både det hæmatologiske, onkologiske og
reumatologiske speciale.
Alle sygeplejersker har 6 dages cytostatica kursus.
Det tilstræbes at afholde sygepleje konference en gang om ugen.

1h) Ansvarsfordeling i forbindelse med
klinisk undervisning, vejledning og
bedømmelse

Den kliniske vejleder er, i samarbejde med den kliniske sygeplejelærer,
ansvarlig for klinisk undervisning, vejledning, studiesamtaler og intern
klinisk prøve. Den kliniske sygeplejelærer tilstræber at deltage i
studiesamtaler, evalueringssamtaler samt afholder følgedage og
refleksioner med alle studerende.

1i) Strategiplan for pædagogisk
kvalificering af de kliniske
vejledere/undervisere

Den kliniske sygeplejelærer har det formelle ansvar for lærings- og
uddannelses miljøet i afdelingen i tæt samarbejde med klinisk vejleder. De
kliniske vejledere har mulighed for at deltage i en årlig temadag på UC-Syd
Esbjerg samt årskurset for kliniske vejledere. Desuden deltager de i en
årlig temadag sammen med de andre kliniske vejledere fra de medicinske
afdelinger og ambulatorier på SVS samt deltager i interne vejledermøder
med klinisk sygeplejelærer hvor uddannelsestiltag planlægges og udvikles.

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

2b) Sygeplejefaglige opgaver,
problemstillinger og metoder

Årsager til indlæggelse i gruppe 2 kan være:
Anæmi, blodsygdomme, lymfekræft, leukæmi, myelomatose (knoglemarvskræft), milt- og knoglemarvssygdomme.
Patienterne er disponerede for infektioner og blødningsforstyrrelser og
mange har unormale værdier af leucocytter, trombocytter og hæmoglobin.
Sygdommene kræver observation, behandling og pleje samt hyppig
behandling med blodtransfusion, iv-væske, antibiotika, kemokure samt
anden medicinsk behandling. Den hæmatologiske patient kan således
være indlagt gentagne gange over en flerårig periode. Alle patienter får
tildelt en kontaktperson, og primær sygepleje vægtes højt som følge af det
langvarige sygdomsforløb. Gruppelederfunktionen er fordelt på de 2
sygeplejersker som går stuegang. Der afholdes så vidt muligt
morgenkonference og middagskonference.
Beskrivelse af typisk patient situation i gruppe 2:
Fru Jensen på 78 år har gennem længere tid været meget træt og
svimmel. Hun går til egen læge som mistænker blodmangel (anæmi).
Fru Jensen bliver indlagt i afdelingen til nærmere udredning.
Da hun ankommer til afdelingen er hun meget bleg og træt, og vil gerne i
seng Inden da bliver hun vejet og målt i højden. Værdierne bruges til
udregning af BMI. Fru Jensens BMI indikerer at hun er underernæret.
Sygeplejersken indsamler data til indlæggelses status inspireret af VIPSmodellen. Hun spørger bla. ind til væskeindtagelse, afførings mønstre og
ernæring. Hun vurderer at Fru Jensen spiser en alt for ensidig kost
derhjemme, og hun planlægger at hun under indlæggelsesforløbet vil
vejlede Fru Jensen i hensigtsmæssig kost.
Blodprøverne viser, at blodprocenten er for lav. Efter ordination hænger
sygeplejersken 4 portioner blod op, og observerer patienten.
I det første døgn, hvor Fru Jensen er meget svimmel, følger
sygeplejersken hende til og fra toilettet og hjælper med personlig hygiejne.
Blodprøveanalyser viser at Fru Jensen har en jernmangel anæmi. Hun
sættes i medicinsk behandling og i løbet af en uge kan hun udskrives til
hjemmet. Nu med en større forståelse for og motivation til at indtage en
mere varieret og vitaminholdig kost, som følge af den vejledning
plejepersonaket har givet under indlæggelsen.
Årsager til indlæggelse i gruppe 3 kan være:
Mammae cancer (brystkræft), colonrectalcancer, malignt melanom,
metastaser til knogler, lunger, hjerne og lever, infektioner i forbindelse med
kemokure, MAS (mulig alvorlig sygdom) og MUP (metataser uden
primærtumor). Nogle patienter er tilknyttet den terminale plejeordning og
kan indlægges direkte i afdelingen eller via det onkologiske ambulatorium.
Som følge af det langvarige sygdoms- og plejeforløb, er der megen
telefonkontakt til patienterne i eget hjem samt til tværfaglige
samarbejdspartnere. Desuden er der tæt samarbejde med onkologisk
ambulatorium og det palliative team. Efter dødsfald tilbydes pårørende
opfølgende samtale.
Udover kræftpatienter er der i gruppe 3 også indlagt patienter med
Rheumatoid artritis (leddegigt), Bekhterews sygdom (ledegigt i
hvirvelsøjlens og bækkenets ledflader), Artritis urica (urinsyregigt),
Sarcoidose (bindevævssygdom), Myositis (muskelgigt), Sclerodermi
(bindevævssygdom i huden), reaktiv arthrits (ledbetændelse).
Første beskrivelse af typisk patient situation i gruppe 3:
Fru Nielsen er 68 år. Hun er gift, har 2 børn og 4 børnebørn. Hun er
pensioneret revisor. Hun indlægges på onkologisk sengeafdeling via
onkologisk ambulatorium. Hun er opereret for en mamma cancer i
september 2002, hvorefter hun fik kemokure og strålebehandlinger. Hun

har siden afslutningen af behandlingen gået til fast kontrol i onkologisk
ambulatorium. Ved et kontrolbesøg oplyser hun, at der har været
tiltagende smerter i ryg og lænd. Hun oplever dyspnø og hoste, hvorfor
hun har siddet op og sovet de sidste nætter. Derfor indlægges Fru Nielsen
via ambulatoriet til videre udredning. Lægen har optaget journal i
ambulatoriet og der er lagt en foreløbig udredningsplan for fru Nielsen.
Hun køres til afdeling 271 af portøren på en transportstol, ægtefællen er
med ved indlæggelsen. Da Fru Nielsen gerne vil i seng pga. træthed og
smerter, hjælpes hun i hospitalstøj. Hun vejes og måles i højden og BMI
udregnes. Sygeplejersken observerer funktionsniveau og
smertepåvirkning. De taler om kosten og mulighederne for at spise i
cafeen eller få maden bragt på en bakke. Patienten ernæringsscreenes og
udredende undersøgelser bestilles. Under hele indlæggelsen er der et tæt
samarbejde med ægtefællen, der bidrager med oplysninger som kan
hjælpe i planlægningen af plejen. Flere gange i løbet af indlæggelsen
sidder sygeplejersken ved Fru Nielsens seng, da patienten udtrykker at
hun har brug for nogle at ”lette sit hjerte til”.
Undersøgelserne viser at der er tilbagefald i sygdommen. Fru Nielsen har
metastaser til lungerne og knoglerne og hun tilknyttes
”terminalplejeordningen”. Under resten af indlæggelsen er sygeplejersken
meget opmærksom på at give sig god tid og ro i samtalerne med Fru
Nielsen og ægtefællen, som er meget kede af det.
I løbet af indlæggelsen har sygeplejersken løbende været i kontakt med
hjemmeplejen via SAMBO, så udskrivelsen forløber uden problemer.
Den sidste dag inden udskrivelsen skriver sygeplejersken en
sygeplejerapport til hjemmeplejen, ligesom hun pakker medicin til et par
dage. På udskrivelsesdagen sørger sygeplejersken for, at Fru Nielsen er
godt informeret og tryg ved udskrivelsen.
Anden beskrivelse af typisk patient situation i gruppe 3:
Pia er en 30 årig kvinde, der indlægges via reumatologisk ambulatorium,
hvortil egen læge har henvist hende pga. diffuse ledsmerter og nedsat
funktionsniveau gennem en måned.
Der tages blodprøver ved indlæggelsen og bestilles røntgenbilleder.
Pia er bekymret, da hun har haft svært ved at passe sine to børn på 3 og 6
år pga. ledsmerter. Hun er gift og arbejder som EDB- programmør.
Sygeplejersken skriver sygeplejestatus, ernæringsscreener og tjekker
oplysninger i journal om medicin og bestilte udredende undersøgelser.
I løbet af indlæggelsen observerer plejepersonalet at Pia er
bevægelsesindskrænket og har let temperaturforhøjelse. Hun tilbydes
hjælp til personlig pleje de første dage, indtil det smertestillinde medicin
har tilfredsstillende effekt. Sygeplejerske og fysioterapeut samarbejder
omkring Pias egenomsorgskapacitet.
Diagnosen er sarcoidose, og Pia er ked af udsigten til et liv som
gigtpatient. Hun tilbydes prednisolon behandling og smertestillende
medicin. Plejepersonalet støtter Pia i at sætte ord på sine bekymringer for
fremtiden og for prednisolon behandlingen, som hun udmærket kender
langtidsbivirkningerne af. Pia tilknyttes reumatologisk ambulatorium mhp.
prednisolon nedtrapning.
Sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde i afd. 271:
Overordnet har sygeplejersken et klinisk, undervisnings, udviklings og
ledelsesmæssigt ansvarsområde:
□ Grundlæggende og specialiseret sygepleje
□ Akut sygepleje til patienter med smerter, respirationsproblemer, sepsis
m.m.
□ Modtagelse, overflytning og udskrivelse af patienter
□ Psykisk pleje til patienter og pårørende
□ Administrative opgaver som dokumentation af sygeplejen inspireret af
VIPS modellen, dokumentere i SAMBO (mailsystem mellem sygehuset
og kommunerne) samt skrive sygepleje rapporter ved
overflytning/udskrivelse af patienter.
□ Administration af medicin pr oralt og iv, samt administration af

blodprodukter og iv-væsker (NaCl, Glucose ol.)
□ Dispensere og administrere medicin
□ Specielle sygeplejeopgaver, eks. anlæggelse af PVK (venflon), kateter,
sub cutan kanyle, pleje af pic-line (central vene kateter), port a cath (stik
membran under huden) og acites- og pleuradræn.
□ Samtaler, information og undervisning til patienter og pårørende
□ Koordinere tværfagligt både internt i afdelingen og med eksterne
samarbejdspartnere som ambulatorier, fysioterapeut, ergoterapeut,
visitator, psykolog, diætist, portører, bioanalytikere, præst, hospice eller
det palliative team.
□ Samarbejde med primær kommune samt onkologisk og hæmatologisk
afdeling i Vejle og Odense.
□ Oplæring, vejledning og undervisning af nye kollegaer, elever og
studerende
□ Kvalitetsudvikle sygeplejen, retningslinjer og instrukser
2c) Personalesammensætning og
samarbejdspartnere

Overordnet er den Sygeplejefaglige Referenceramme for SVS styrende for
sygeplejen i afdelingen.
På afd. 271 er der ansat både sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter til at varetage observation, undersøgelse, pleje og
behandling af patienterne.
Derudover består personale gruppen af en afdelingssygeplejerske, en
afdelingsportør, serviceassistenter, fire sekretærer, en ledende overlæge
for hvert speciale samt afdelingslæger.

2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter

Elever og studerende årligt:
9 – 12 social- og sundhedsassistentelever i praktikforløb over 4 måneder
6 studerende på modul 1 og 2 i klinisk undervisningsforløb på 1 – 2 uger
6 studerende på modul 4 i klinisk undervisning på 10 uger
8 studerende på modul 11 og 12 i klinisk undervisning på 10 uger
Derudover har vi erhvervspraktikanter, og andre praktikanter i individuelle
forløb.
Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter:
En stor del af personalet er ressourcepersoner indenfor kliniske områder
som ernæring, forflytning, smerter, kvalme, obstipation, sårpleje,
mundpleje, patientsikkerhed, hygiejne og dokumentation af sygeplejen
herunder VIPS.
Både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker deltager på
uddannelsesforløb for erfarent personale på de medicinske afdelinger.
Personalet deltager på skift i relevante temadage.
Der er 1 – 2 gange om ugen undervisning af personalet. Underviserne kan
være afdelingens egne sygeplejersker eller læger, eksterne undervisere og
konsulenter.
Supervision gives af psykolog som et fast tilbud i afdelingen.
Vi har de senere år haft fokus på kvalitetsudvikling af vores
sygeplejedokumentation, og har lavet en brugermanual til bl.a. oprettelse
af sygeplejediagnoser, sygeplejemål og sygeplejehandlinger
Der har været kvalitetsudviklet på mundpleje, musikformidling til alvorligt
syge, patient compliance i forhold til peroralt kemoterapi, børn og unge
som pårørende og ernæringsscreening.
Fra marts 2013 og tre år frem kører der i afdelingen et Musicare ph.d
studie: Levende musik til kræftpatienter – virker det?

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

Læringsmiljø for studerende:
De kliniske vejledere har over en ti-ugers praktikperiode fem Udviklingsdage (Uv.dage) hvor de tages ud af normeringen for alene at have fokus
på den studerende og dennes læring. På disse dage planlægges og

afholdes studiesamtaler, der arbejdes med studieplanens ”krav til
studieaktivitet” samt kliniske prøver.
Vi forventer at den studerende er fleksibel i forhold til tilrettelæggelse af
klinisk undervisningstid, således at klinisk vejleders arbejdsplan så vidt
muligt følges.
Inden klinisk prøve bedes den studerende aflevere et udfyldt
evalueringsskema til klinisk vejleder. Skemaet gennemgås ved den 5.
studiesamtale som er placeret efter klinisk prøve.
Overordnet har vi følgende forventninger til afdelingens studerende

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)

Vi forventer af den studerende:
At du udviser ansvarlighed og engagement omkring egen uddannelse
At du forholder dig kritisk til afdelingens mål, værdier og metoder
At du afgrænser dit ansvars- og kompetenceområde i samarbejde
med klinisk vejleder/klinisk sygeplejelære
At du overholder aftaler og mødetid efter afdelingens retningslinjer
At du ud fra studieplanen efterkommer ”krav til studieaktivitet”
At du er skriftligt forberedt til studiesamtalerne og altid sender referat
til klinisk vejleder og klinisk sygeplejelærer
At du siger fra over for situationer og sygeplejehandlinger som du ikke
magter
At du er nysgerrig, opsøgende, undrende, spørgende og handlende i
praksissituationer
At du anvender infonettets retningslinjer og instrukser
At du er reflekterende omkring egne og andres handlinger/oplevelser i
praksis
At du indgår i praksisfællesskabet i afdelingen
Tilrettelæggelse af klinisk undervisningstid på modul 1 og 2
Den kliniske sygeplejelærer er overordnet koordinator for den kliniske
undervisningsperiode på modul 1 og 2 og udsender velkomstbrev, plan
over klinisk undervisningstid samt planlægger forløbet ud fra studieplanen.
Der er i afdelingen rig mulighed for at få et indblik i sygeplejerskens rolle
og arbejdsopgaver.
Der vil på modul 2 være præsentation af afdelingens hjælpemidler til
forflytning, undervisning i hygiejne, pleje af patienter med respiratoriske og
cirkulatoriske problemer samt undervisning i dokumentation af sygeplejen.
På afdelingen følges den studerende med en sygeplejerske eller social- og
sundhedsassistent og sammen varetager de grundlæggende
sygeplejeopgaver, fx. måle blodtryk, puls og temperatur, servere og
bestille mad, føre væskeskema, hjælpe patienten med af- og påklædning
samt personlig hygiejne, rede seng, samtale med patienten, støtte til
fysiske og sociale aktiviteter, etc. Sygeplejeaktiviteter planlægges ud fra
læringsudbytte beskrivelsen i studieplanen
I praksis er det den kliniske vejleder, der følges med den studerende eller
planlægger at den studerende kan følges med en social og
sundhedsassistent eller anden sygeplejerske.
Der er indlagt tid til refleksioner over alle de nye indtryk og oplevelser.
Tilrettelæggelse af klinisk undervisningstid på modul 4:
Den kliniske sygeplejelærer er overordnet koordinator for klinisk
undervisning i samarbejde med den kliniske vejleder. Klinisk
sygeplejelærer udsender plan over klinisk undervisningstid for de første
fjorten dage. Den øvrige studie tid planlægges med klinisk vejleder.
Den kliniske vejleder er ansvarlig for at der afholdes studie- og evaluerings
samtaler ca. hver 14. dag med udgangspunkt i den studerendes
individuelle studieplan. Sygeplejeaktiviteter planlægges ud fra
læringsudbytte beskrivelsen i studieplanen.
Klinisk sygeplejelærer afholder refleksionstimer/PBL forløb ca. 3 gange i
løbet af perioden. Derudover planlægges følgedage samt individuel
vejledning efter aftale. Klinisk sygeplejelærer underviser i kompetencer og
ansvar i forbindelse med medicinadministration.
Klinisk sygeplejelærer vejleder omkring intern prøve i slutningen af

perioden. Klinisk prøve varetages af enten kliniske vejleder eller klinisk
sygeplejelære.
Klinisk undervisningstid er gennemsnitlig 30 timer om ugen, som
planlægges af den studerende i samarbejde med den klinisk vejleder. Der
vil i planlægningen indgå aften og nattevagter.
Tilrettelæggelse af klinisk undervisningstid på modul 11 og 12.
Den kliniske sygeplejelære er overordnet koordinator for klinisk
undervisning i samarbejde med den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder
er ansvarlig for at der afholdes studie- og evaluerings samtaler ca. hver 14.
dag med udgangspunkt i den studerendes individuelle studieplan.
Klinisk sygeplejelærer afholder refleksionstimer tre-fire gange i løbet af
praktikperioden. Derudover planlægges der følgedage samt tilbydes
individuel vejledning efter aftale. Sygeplejeaktiviteter planlægges ud fra
læringsudbytte beskrivelsen i studieplanen
Klinisk sygeplejelærer vejleder omkring intern prøve, som varetages af
enten kliniske vejleder eller klinisk sygeplejelærer.
Klinisk undervisningstid er gennemsnitlig 30 timer om ugen, som
planlægges af den kliniske sygeplejelærer sammen med den studerende.
Der vil i planlægningen indgå aften og nattevagter.
I afd. 271 er der god mulighed for at fordybe sig i sygeplejens mange
facetter – komplekse som grundlæggende sygeplejeopgaver. Der er ofte,
sidst på dagen, mulighed for at læse i afdelingens faglitteratur/
instrukser/retningslinjer, skrive noter og/eller arbejde med individuelle
studieplan.

3e) Strategi for kvalitetssikring af den
kliniske undervisning baseret på
systematisk evaluering

Eventuelle link til det kliniske
undervisningssteds hjemmeside.

2 gange årligt afholder de kliniske sygeplejelærere på de medicinske
afdelinger på SVS møder med afdelingssygeplejerskerne og
oversygeplejerskerne. På disse møder drøftes og evalueres studie- og
læringsmiljøet blandt andet på baggrund af de studerendes evalueringer,
og der drøftes strategier for videreudvikling af kvaliteten af klinisk
undervisning.

www.sydvestjysksygehus.dk

