
Abstrakt til poster 

Kan sygeplejerstuderende overhovedet lære om grundlæggende sygepleje på en 

operationsafdeling? 

- på Øre-, Næse-, Halsoperationsafdeling i Vejle praktiseres det i hverdagen 

Forfattere: 

Praktik og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Mette Nørskov Haargaard,  

mail: mette.noerskov.haargaard@rsyd.dk 

Klinisk sygeplejespecialist Ann Wolff Bregendahl, mail: ann.wolff.bregendahl@rsyd.dk 

Øre-, Næse-, Halsoperationsafdeling, SLB, Vejle Sygehus 

Baggrund: 

En ny fordelingsplan trådte i kraft i 2014, hvilket betød at Øre-, Næse-, 

Halsoperationsafdelingen (ØNH), Vejle både skulle modtage flere sygeplejestuderende og 

som nyt også SSA elever. Afdelingen skulle ydermere modtage studerende /elever i deres 

grundlæggende praktikker, hvor de tidligere kun havde modtaget studerende, der var sidst 

i deres uddannelsesforløb. Det betød, at der skulle nytænkes og, at der skulle skabes 

uddannelsesforløb med fokus på den grundlæggende sygepleje. Mange var undrende og 

skeptiske overfor, om det overhovedet var muligt at lære de studerende og eleverne om 

grundlæggende sygepleje på en operationsafdeling (OP).  

Formål:  

At have succesfulde og lærerige forløb med studerende og elever i grundlæggende 

sygepleje på OP. 

Metode: 

Praktikvejlederne tog udfordringen op og søgte efter materiale fra andre afdelinger, hvor 

de havde elever og/eller studerende i grundlæggende praktiker på OP. Det var sparsomt, 

hvad de fandt af materiale. De valgte derfor selv at udarbejde et tematiseret 

studiemateriale, der synliggjorde den grundlæggende sygepleje både for den studerende, 

eleven og den daglige vejleder. Studiematerialet tog afsæt i modulbeskrivelserne 

udstukket af UCL Vejle.  



Resultater: 

Det har været en succes. Både vejledere og studerende/elever oplever ro og tid til at 

studere, reflektere og arbejde med den grundlæggende sygepleje på OP. Eksempelvis 

temaet hygiejne og mikrobiologi, hvor den studerende/eleven lærer om håndtering af 

godts/sterilitet, rent, og urent på OP-stuen, i sterilrum samt skyllerum. 

På trods af både underen og skepsis fra start er oplevelsen i praksis nu, at den 

grundlæggende sygepleje både findes og kan læres på operationsgangen. 

Perspektivering:  

I dag modtages dels studerende i modul 4, som er på OP i 10 uger. Dels SSA elever i 

deres første praktikperiode, hvor de er på OP i 16 uger. Grundet ny sygepleje- og SSA 

uddannelse er afdelingen igen i gang med at udarbejde nyt studiemateriale til studerende 

og elever på OP.  

 

 


