Hospiteringsprogram for føde/barsel – uke 45 høst 2018
Hospitanter:
Føde- og barselavdeling i Kristiansand kan ta imot 4 hospitanter fra kommunen
(jordmor eller helsesøster) som kan hospitere i opptil 4 dager. Hospitantene skal rullere
mellom avdelingene.
1 hospitant på obs posten
1 hospitant svangerskaps pol eller barsel pol
1 hospitant på føden
1 hospitant på barsel.
Målet med hospitering hos os er å få et bedre innblikk i vår arbeidshverdag og å bli mer
kjent med seksjonen og personalet som jobber her. I tillegg får man et inntrykk av
hvordan dataverktøyet DIPS og Partus er bygget opp.

Dag 1
Mandag

Innhold:

Ansvar:

ALLE:
08.00-08.30: Hente adgangskort ”Servicetorg ansatte”
Sted: Ved kafeteria – hovedinngang Somatikkbygget
Oppmøte til felles informasjon kl. 08.30
Sted: se informasjon" Velkommen som hospitant ved
Sørlandet sykehus Kristiansand"
Kort presentasjon av
SSHF/hospiteringsordningen/forventninger
Orientering om arbeidstøy/garderobe.
Husk: HA MED INNESKO!

Hospitanten

08.45: Hospitanten følges til avdelingene.
Obs post
Hospitanten får et innblikk i:
 observasjon og behandling av gravide med
truende prem fødsel
 observasjon og behandling av risikogravide,
f.eks preeklampsi
 forskjellige metoder ift induksjon av fødsel
 legevisitt

Hospiteringsansvarlige
ved SSK

Dag 2
Tirsdag

Dag 3
Onsdag

Dag 4
Torsdag

Fødeavd
Hospitanten får et innblikk i:
 rutiner og prosedyrer for overvåkning og
forløsning av risikogravide
 rutiner og prosedyrer for overvåkning av
normalfødende
 rutiner og prosedyrer for elektiv og akutt
keisersnitt
 2 timers post partum stell
 tilrettelegging for 1. amming
 legevisitt
Barselavdeling
Hospitanten får et innblikk i:
 rutiner og prosedyrer for nyfødte med spesielle
behov
 oppfølging av mødre etter fødsel
 foreldreveiledning og mødreundervisning ift
amming
 barnelegevisitt og gynekologvisitt
 rutiner og prosedyrer rundt utskriving av
pasienter

Barselpoliklinikk
Hospitanten får et innblikk i :
 videre oppfølging av utskrevne pasienter med
ammeutfordringer
 videre oppfølging av mor og barn etter tidlig
hjemreise
 vurdering a barn med spørsmål om stramt
tungebånd

Svangerskapspoliklinikk
Hospitanten får et innblikk i :
 kontroll av risikosvangerskap som for eks
tvillingsgraviditet, setefødsel, lite tilvekst, med
mer
 vannavgangskontroller
 rutiner og prosedyrer rundt akutte henvisninger
fra fastlege eller jordmor i kommunen

Hospitanten

Hospiteringsansvarlige
ved SSK




modningsakupunktur
samtaler med jordmor ved særskilt behov

Før kl. 14.00: Fylle ut evalueringsskjema:
www.sshf.no/hospitering
Alle hospitanter:
14.00-15.00: Evaluering/innlevering av adgangskort
Sted: se informasjon" Velkommen som
hospitant ved Sørlandet Sykehus Kristiansand"
HENSIKTEN MED HOSPITERINGEN:
 Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
 Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

