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EKSEMPEL DAGSPROGRAM  

TVÆRFAGLIG UDDANNELSESGRUPPE AFSNIT O1 

 
15-16. december 2016 kl.07.00-12.45, Ortopædkirurgisk mødelokale på 5. sal (ved indgang til afsnit 
O1), bygning 16, Aalborg UH Syd 

Deltagere 
- Radiografstuderende, modul 10  

- Fysioterapeutstuderende, modul 12  
- Medicinstuderende  

- Medicinstuderende  

- SSA-elev 

- Sygeplejestuderende, modul 4 

- Sygeplejestuderende, modul 12 

- Lægefaglig vejleder for medicinstuderende 

- Klinisk vejleder, radiograf 

- Klinisk underviser, fysioterapeut 

- Ansvarlig praktikvejleder/Social- og sundhedsassistent 

- Klinisk vejleder/Sygeplejerske med særlig klinisk funktion uddannelse, undervisning og udvikling 

Dorthe Yoon Ravn Sørensen 

HUSK at medbringe jeres bærbare computere til evaluering 

 

Patientgruppe Alloplastik (knæ- eller hofte) 

Torsdag d. 15. december 2016 kl.09.30-10.30 – formøde – ortopædkirurgisk mødelokale  
1) Præsentation af deltagerne og kort oplæg om TUG v/Dorthe 
2) Vejlederne udvælger 1 patient til d.16/12-16  
3) Deltagerne læser om patienten i elektronisk patientjournal Clinical Suite 
4) SSA-elev/studerende planlægger morgendagens fælles opgaver og fælles mål 

Fredag d. 16. december 2016 – afsnit O1/ortopædkirurgisk mødelokale 
Tidspunkterne er vejledende, medmindre andet er angivet, og der kan tages pauser efter behov 

 

1) Kl.07.00-07.30 – Førvejledning (Radiografstuderende, fysioterapeutstuderende, SSA-elev og 
sygeplejestuderende): 

x Der læses op omkring patienten i Clinical Suite fra dagen før 
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x De studerende/SSA-elev indsamler evt. ny relevant info fra Clinical Suite, ift. dagens 
fælles opgaver og fælles mål 

x Eventuel revidering af dagens opgaver (jf pkt. 4 fra d. 15/12-16) 
 

 
2) Kl.07.30-11.00 – Undervejledning (Radiografstuderende, fysioterapeutstuderende, SSA-elev 

og sygeplejestuderende): 
x Praktiske opgaver ved patienten udføres af SSA-elev/de studerende 
x SSA-elev og sygeplejestuderende modul 4 viser f.eks. TOKS-score, NRS-score, ser-

vere mad, hjælp til morgentoilette og mobilisering, redde seng mv. 
x Indimellem dokumenteres relevante data i Clinical Suite, og der gives tilbagemelding 

til modul 12 sygeplejestuderende mhp. stuegang 
x Sygeplejestuderende modul 12 administrerer morgenmedicin 

 
3) Kl.08.30-11.00 – Undervejledning (alle): 

x Stuegang (medicinstuderende møder ind ca. kl.08.30) 
o Forberedelse 
o Status på patienten (hændelsesforløb, får patienten korrekt behandling?) 
o Ordinationer 
o Medicinafstemning 
o Planlægge udskrivelse 

 
x Stuegang (modul 12 sygeplejestuderende) 

o Forberedelse 
o Relevante sygeplejeproblemer udvælges 
o Udføre ordinationer, f.eks. medicinadministration 
o Planlægge udskrivelse, f.eks. TSM (tværsektorielle meddelelser til kommu-

nen) 
 

x Modul 12 sygeplejestuderende viser medicinrum til de andre studerende, mhp. me-
dicinadministration/forberedelse af medicin 

 
4) Kl.11.00-11.15 (fastlagt tidspunkt) – Undervejledning (alle):  

x Radiografstuderende: præ- og postoperative røntgenbilleder fremlægges 
x De andre studerende og SSA-elev bidrager med hver deres fagområde  

 
5) Kl. 11.30-11.45 (fastlagt tidspunkt) – Studiebesøg på røntgenstue (alle): 

x Radiografstuderende fremviser en røntgenstue 
x De andre studerende og SSA-elev bidrager med hver deres fagområde  

 
6) Kl.11.45-12.15 (fastlagt tidspunkt) – Eftervejledning (alle):  

x Indfrielse af dagens fælles opgaver og fælles mål?  
x Refleksion over den praktiske udførelse ved patienten 
x Forståelsesramme for det tværfaglige område 

 
7) Kl.12.15-12.45 (fastlagt tidspunkt) – Evaluering (alle):  

x Mundtlig evaluering af dagen 
x Skriftlig evaluering af dagen, spørgeskema fra Aalborg UH og undervisningsansvarlig 

sygeplejerske afsnit O1 


