PS: Dette er et eksempel på hvordan vårt program så ut våren 2015 – programmet korrigeres
noe fra gang til gang, men innholdet vil være omtrent som dette!

Hospiteringsprogram for hospitant I og II ved Sørlandet sykehus Arendal
som følger ”Den geriatriske pasient” :
Innhold:
Dag 1
Mandag

Ansvar:

FELLES ALLE HOSPITANTER VED SSA:
07.45-08.00: Hente adgangskort i Servicetorget

08.00:
08.15:

v/ hovedinngang Somatikk.
HUSK ARBEIDSSKO!
Hospitantene følges til møterom admin 3E
- Velkommen
- Informasjon om hospiteringsordningen
- Fra ”ny til lommekjent” i Sørlandet sykehus
Sted: Møterom admin 3E

08.50: Hospitantene hentes av repr. for sine enheter
Hospitant I (hentes kl. 0830):
Følges til poliklinikk for aldring og hukommelse 2E, rom 13
 Informasjon om dagens program, rutiner og
kartleggingsverktøy på poliklinikken.
 Følge polikliniske utredninger og/eller kontroller med
hovedtygde på demensutredning.
 Hospitanten møter tverrfaglig team.

Dag 2
Tirsdag

Hospitant II:
Følges til medisinsk avdeling 2C, geriatrisk enhet
 Omvisning på avdelingen. Kort orientering om rutiner
og organisering
 Introduksjon av innleggelsesårsaker, den sammensatte
geriatriske pasient
 Delta i tverrfaglig arbeid
Hospitant I:
07.30: Oppmøte medisinsk avdeling 2C, geriatrisk enhet
 Omvisning på avdelingen. Kort orientering om rutiner
og organisering
 Introduksjon av innleggelsesårsaker, den sammensatte
geriatriske pasient.
 Delta i tverrfaglig sammarbeidsmøte
 Delta i tverrfaglig arbeid.
Hospitant II:
07.30: Oppmøte medisinsk avdeling 2C, geriatrisk avdeling
 Følge sykepleier i posten for å bli nærmere kjent med
rutiner og pasientforløp og kartleggingsrutiner hos den
akutte geriatriske pasient.
 Delta i tverrfaglig samarbeidsmøte

Hospitanten

Anne Britt Riiser /
Linda Kvilekval
(Astrid og Hilde
Hospiteringsansvarlige:
Astrid tlf. 37014120
Hilde tlf. 37015787
Anne Liv tlf. 37014772)

Anne Liv Lyngroth

Hilde og geriatrisk
sykepleier på post.

Hilde og sykepleier på
geriatrisk enhet.

Sykepleier på geriatrisk
enhet.

Dag 3
Onsdag

Hospitant I:
07.30: Oppmøte medisinsk avdeling 2C, geriatrisk avdeling
 Følge sykepleier i posten for å bli nærmere kjent med
rutiner og pasientforløp og kartleggingsrutiner hos den
akutte geriatriske pasient.

Hospitant II:
07.30: Oppmøte kirurgisk avdeling 3D, ortogeriatrisk gr. 3
 Omvisning på avdelingen. Kort orientering om rutiner
og organisering
 Introduksjon av innleggelsesårsaker, pre- og
postoperativ sykepleie hos den ortogeriatriske pasient.
 Delta i tverrfaglig samarbeid
Hospitant I:
07.30: Oppmøte kirurgisk avdeling 3D, ortogeriatrisk gr. 3
Dag 4
 Omvisning på avdelingen. Kort orientering om rutiner
og organisering
Torsdag
 Introduksjon av innleggelsesårsaker, pre- og
postoperativ sykepleie hos den ortogeriatriske pasient.
 Delta i tverrfaglig samarbeidsmøte og samarbeid

Sykepleier på geriatrisk
enhet

Astrid og sykepleier på
ortogeriatrisk gruppe

Astrid og sykepleier på
ortogeriatrisk gruppe

Hospitant II:

08.00: Oppmøte poliklinikk for aldring og hukommelse
2E, rom 13
 Informasjon om dagens program, rutiner og
kartleggingsverktøy på poliklinikken.
 Følge polikliniske utredninger og/eller kontroller
med hovedtygde på demensutredning.
 Hospitanten møter tverrfaglig team.
Dag 5
Fredag

Hospitant I og II:
07.30: Oppmøte kirurgisk avdeling 3 D, ortogeriatrisk gr. 3
 Følge sykepleier i posten for å bli nærmere kjent med
rutiner og pasientforløp og kartleggingsrutiner hos den
ortogeriatriske pasient.
 Før kl. 14: Fylle ut elektronisk evaluering:

Anne Liv Lyngroth

Sykepleier på post

www.sshf.no/kompetansedeling
(velg: Hospitering > Evaluering)

14.00- 14.30: Evaluering – en kort muntlig gjennomgang av
uken + innlevering av evalueringsskjemaer
Sted: Møterom medisin 2D

14.45-15.00: Innlevering av adgangskort
(sted: Servicetorget v/hovedinngang somatikk)

Anne Britt Riiser /
Linda Kvilekval

Hospitanten

