Hospiteringsprogram for Infeksjonsmedisinsk avdeling 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

Kl. 08-08.30: Hente adgangskort «Servicetorg ansatte»

Mandag

Kl. 08.30: Felles informasjon

Sted: Ved kafeteria –hovedinngang Somatikkbygget

Kort presentasjon SSHF/hospiteringsordningen/
forventninger. Husk: HA MED INNESKO!
Sted: Se informasjon" Velkommen som hospitant ved
Sørlandet sykehus Kristiansand"

Tirsdag

Dag 3
Onsdag

Hospiteringsansvarlige
ved SSHF

Kl. 09.00-10.30: Undervisning ved Smittevernenheten.

Smittevernenheten

Kl. 10.30: Hospitantene hentes av representant fra avd.

Organisator:
Enhetsleder/Fagspl. 1E

- Omvisning på infeksjonsposten.
- Orientering om rutiner, organisering, sykepleierollen, diagnoser, hva du kan
forvente å møte i løpet av hospiteringsuken. Fokus på isolat og
smittepasienten.
- Hvilke forventninger har du som hospitant til uken?
- Hvilke forventninger har Infeksjonsposten til deg som hospitanten?

Dag 2

Hospitanten

Hospitant I:
08.00-12.00: Hospitere ved Infusjonspoliklinikken
12.00-15.00: Følge spl. i praksis
Fokus: Se nedenfor

Med. poliklinikk
v/ spl. Rita

Hospitant II:
08.00-12: 00: Følge spl. i praksis
Fokus: Se nedenfor
12:00-15:00: Hospitere ved Infusjonspoliklinikken

Organisator:
Fagspl. 1E

Hospitant I og II:
08.00-15.30: Hospitere ved sårpoliklinikken

Organisator:
Bjørg Andreassen
(enhetsleder v/kir.pol)

Hospitant I og II:
08:00-09:00: Samtale med sykepleier på poliklinikken
HIV/hepatitt
Torsdag

Dag 4

Hospitant I og II:
08.00-15.00: Følge spl. i praksis
Fokus: Se nedenfor

Med. poliklinikk
v/ spl. Kristin
Organisator:
Fagspl. 1E

Innen kl. 14.00: Fylle ut elektronisk evalueringsskjema
Du finner det her: www.sshf.no/hospitering

Hospitanten

Innen kl.15.00: Innlevering av adgangskort

Hospitanten

(Sted: Servicetorget, ansatte, somatikkbygget EG)

Alle hospitanter:
Kl. 14.00-15.00: Evaluering
Sted: Se informasjon" «Velkommen som hospitant
Sørlandet sykehus Kristiansand»

Hospiteringsansvarlige
ved SSK

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

Praksis sammen med spl. på infeksjonsposten
- stikkord til hjelp for fokus:
Hvordan gjennomføres de ulike smitteverntiltak / isolasjonsregimer i praksis?
Div. ut/inn i isolat, praktisk påkledning /organisering av dette, merking av rom, info
til pårørende/pas?

Hva når smittepasienten skal til div. undersøkelser (utenfor isolat)?
 Praktisk gjennomføring, hvilke varslinger som «følger pas.» / er gjeldende?

Når oppheves smittevernregimer og hvordan foregår dette/ i praksis?
 Nedvask/rydding av smitterom

Hvilke rutiner har avd. for overførsel av smittepasienter til kommunen?
 Diskusjon: Hva slags informasjon gis? Hvordan forholder sykehuset seg til
kommunens institusjoner/hjemmetjenesten? Gir vi råd? / Skal vi det – eller skal vi
henvise til kommunens smittevernavdeling? Dialog!!

Barrieresmitte i praksis:
 Hvordan utføres sårstell hvor man bruker «barrieresmitte»?

Prøvetakning:
 Hvordan tas prøver / av hva / hvem?
 Praktisk observasjon/deltagelse ved prøvetagning av div bact.us-prøver > Urin,
MRSA, fæces, sårsekret..

Avdelingens samarbeidsrutiner med kommune.
 PLO - Helseopplysninger til kommune
 PLO - Utskrivningsrapports til kommune
 Sykepleiers rolle/funksjon i søknadsprosessen – kartlegging av hjelpebehov.
 Hvordan fungerer PLO-meldinger.
Dialog!!

