Hospiteringsprogram for Nevrologisk avdeling - Slag/Nevro
Navn på hospitant:…………………….

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

Hospitanten

Sted: Ved kafeteria –hovedinngang Somatikkbygget)

Kl. 08.30: Felles informasjon

Hosp.ansvarlige SSK

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

Kl. 09.00-10.30: Undervisning ved Smittevernenheten.

Smittevernenheten

Kl. 10.30: Hospitantene hentes av representant fra avd.

Repr. fra de ulike avd.

Omvisning på avdelingen.
Orientering om rutiner, organisering, spl.rollen, diagnoser,
hva du kan forvente å møte ila hospiteringsuken.

Fagutviklingssykepleier
Nevro

Kl. 11.30-12.00: Lunsj
Kl. 12.00-13.00: Undervisning om slagsykdommer,
nevrologiske sykdommer og nevrologiske
observasjoner.
Kl. 13.00-15.00: Være med en spl. i avdeling

Sykepleier «ute» på
nevro

Dag 2
Tirsdag

Kl. 07.30-15.00:
Følge sykepleier som er gruppeleder på legevisitt og
oppfølging etter visitt.
Utskrivning av pasienter til kommunale tjenester.

Gruppeleder
Nevro

Dag 3
Onsdag

Kl. 08.00-15.00:
Følge sykepleier som er gruppeleder på legevisitt og
oppfølging etter visitt.
Utskrivning av pasienter til kommunale tjenester.

Gruppeleder Slag

Kl. 11.45-12.15: Internundervisning på sengeposten

Dag 4
Torsdag

Kl. 07.30-13.00: Følge sykepleier i avdeling

Sykepleier «ute» på
Slag

Kl. 13.00-13.30: Oppsummering av hospiteringsdagene
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"

Hosp.ansvarlige SSK

Aktuelle tema i hospiteringsuken:
 Få med seg ulike prosedyrer, sondeernæring,
stell av PEG, ecco, spinalpunksjon. infusjoner
 Følge trombolysepasient
 Mottak av ny pasient.
 Få innblikk i oppgavene til ergo/fysio
 Samarbeid med kommune/AFR
 Sykepleiedokumentasjon
 Dagpost/infusjoner
 Poliklinikk med MS, Epilepsi, ALS, Slag, Parkinson, EEG, ENG, Doppler
 PLO- Kontakt med kommunen
 Kontakt med ergo og fysio
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

Hospitantløpet kan legges opp individuelt ut i fra hospitantens ønsker så langt det er praktisk mulig.

