
 

 

Hospiteringsprogram for Lungeposten ved Sørlandet sykehus Kristiansand. 
 

Navn på hospitant I:……………………. 

Navn på hospitant II:……………………. 

 

PS: Dette er et eksempel på vårt hospiteringsprogram. 

      Programmet korrigeres noe fra gang til gang, men innholdet vil være omtrent som dette: 

 

 Innhold: Ansvar: 

Dag 1 

Felles: 

 

 

 

Lunge 

 

 

 

 

 

 

Alle hospitanter:  

08-08.30: Hente adgangskort ”Servicetorg ansatte” 
(sted: Ved kafeteria –hovedinngang Somatikkbygget) 

 
Oppmøte til felles informasjon kl. 08.30 
Oppmøte til felles informasjon kl. 08.30 

(Sted: Se informasjon" Velkommen som hospitant ved Sørlandet sykehus 

Kristiansand") 

                         Kort presentasjon av 

SSHF/hospiteringsordningen/forventninger 

                         Husk: HA MED INNESKO! 

 

Kl. 09.00-10.30: Undervisning ved Smittevernenheten. 

 

Kl. 10.30:  Hospitantene hentes av representant fra avd. 

 

Ca. 09.00 Oppmøte på Lungeposten 1D;  

                Omvisning på  avdelingen/organisering 

Ca.10.00 Presentasjonsdel  

                Rutiner på Lungeposten  

                Vanligste diagnosene og undersøkelsene på posten  

                Introduksjon av DIPS ”stille rapport” 

Ca 12.00 Følge sykepleier i posten for å bli nærmere kjent med   

                 rutiner og pasientgruppe 

                 Kontakte fysioterapeut og avtale å bli med på en   

                 behandling i posten i løpet av de neste dagene 

  
Hospitanten 

 

 

Hosp.ansvarlige SSK 
Kristin Jørgensen 

 

 

 

 
 

 

Smittevernenheten 

 

Fagsykepleier/ 

avdelingsleder 

 

 

 

 

 

 

Sykepleiere 1D 

Dag 2 Kl. 08.00-15.00: Lungemedisinsk dagsenter Lungemedisinsk 

dagsenter 

Dag 3 Kl. 08.00-08.30: Dagenhet for Lungekreft (DLK) 

Kl. 08.30-15.00: Lungepoliklinikken 

DLK  

Lungepoliklinikken 

Dag 4 

 

 

 

 

Kl. 07.30-13.30: Lunge, sengepost VISITT 

                           Hospitantene deltar på visitt på hver sin gruppe 

Kl. 13.30-14.00: Oppsummering, Lungeposten. 
 

 

Før kl. 14.00: Fylle ut evalueringsskjema: 

www.sshf.no/hospitering 

 

Før kl.14.45 Levere adgangskort (Sted: Servicetorg «Ansatte») 

 

14.00-15.00: Evaluering/innlevering av adgangskort 
                          Sted: Se informasjon «Velkommen som  hospitant ved 

                                   Sørlandet sykehus Kristiansand». 

Sykepleiere 1D 

 
Fagsykepleier/ 

avdelingsleder 

 

Hospitanten 
 

 

Hospitanten 

 

Hosp.ansvarlige SSK 
Kristin Jørgensen 

 

Kommentar:  
 Det er muligheter for å bli med på undersøkelser, prosedyrer osv som utføres denne uka, men 

det er ikke alt som kan planlegges på en avdeling med ca 80-90 % øyeblikkelig hjelp 

 Med forbehold om endringer/ nødvendige justeringer. 

http://www.sshf.no/hospitering


 

 

 
 

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 

 


