Hospiteringsprogram for Akuttmottak ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, våren
2016:
Dette er et eksempel på vårt hospiteringsprogram. Det vil være små justeringer fra gang til gang. Hospitantene som
tildeles plass får tilsendt oppdatert program i forkant av hospiteringen!
Innhold:

Ansvar:

Dag 1

Dag 1 er felles for alle hospitantene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord:

Mandag

Kl 08.00: Oppmøte ved ekspedisjonen / inngangsparti
(hospitantene hentes av repr. for med. avdeling)
Program:
08-09:
- Velkommen

Felles:

- Informasjon om hospiteringsordningen
- Fra ”ny til lommekjent” i Sørlandet sykehus
- Utdeling av adgangskort
- Kort omvisning / garderobe/arb.antrekk
- Avklar møtested for evaluering tors. kl. 14.

09-11:
11-11.45:

Generelle smittevernsrutiner.
Lunsj Ta med matpakke / mat kan kjøpes i kantina

Hospitanten

Organisator:
Anette Årstad

Liv Hellen S Rafoss

(husk kontanter)

11.45- 13.30: Info/ samtale med uroterapeut på kir.pol
13.30-13.45: Pause
13.45- 15.00: Veneflon evt Piccline
Dag 2
Tirsdag

Møter i Akuttmottak kl. 08.00-15.45 (dagvakt) *(se stikkord for fokus s 2)
Følger spl. i mottaksfunksjon.

Dag 3

Tanja Surdal
Anestesispl.
Organisator:
Enhetsleder

Organisator:
Enhetsleder

Onsdag

Møter i Akuttmottak kl 15.30-23.10 (seinvakt)
Følger spl. med mottak av pasienter, evt assistering på ø-hjelps
poliklinikk og legevakt.

Dag 4

Møter i Akuttmottak kl. 08.00 – 15.45
Følger spl. i mottaksfunksjon
*(se stikkord for fokus s 2)

Organisator:
Enhetsleder

Før kl. 14.00

Hospitanten

Torsdag
Fylle ut evalueringsskjema:
www.sshf.no/kompetansedeling
(velg: Hospitering > Evaluering)

14.00– 15.00: - Retur av adgangskort
- Felles evaluering
(Sted: Avtales på mandagen)

Organisator:
Anette Årstad

Vi minner om hensikten med hospiteringsordningen:
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

* Stikkord for fokus ”fra innleggelse til sengepost”:
Du må selv (sammen med den sykepleier du følger den ettermiddagen) være aktiv for å ”plukke ut” en pasient
det kan være greit å følge tett på denne vakten
..dersom det lar seg gjøre: Følg gjerne en pasient som mottar kommunale tjenester.
Din rolle er å være observatør og reflektere:
 Hvordan kartlegges sykehistorikk?
- og hvor mange er involvert i dette i akuttmottak (spl? turnuslege? lege? andre?)?
- foregår det via ”pasientens/pårørendes fortelling” /vha journal? / vha opplysninger av spl. i
kommune? Hva vektlegges?
 Hvilke prøver/undersøkelser foretas? Hvorfor?
-blir pasient/pårørende informert om årsak til prøver/undersøkelser?
 Hvilke vurderinger tas med utgangspunkt i prøver/undersøkelser?
-blir pasient/pårørende informert underveis?
 Hvordan er kommunikasjonen/informasjonen rundt og med pasient/pårørende?
 Mottar pasienten kommunale tjenester?
-følger det med opplysninger fra hjemmetjeneste/sykehjem?
-er denne tilstrekkelig/nyttig – på hvilken måte?
 Hvem (lege?/spl?) melder / hvordan (muntlig?/skriftlig?) meldes pasienten til sengepost?
 Hvordan er dokumentasjonen?
-fra ambulansepersonell til akuttmottak
-fra akuttmottak til sengepost
 Hvordan blir pasienten møtt?
-i akuttmottak
-på sengepost
-ved undersøkelser (røntgen, ultralyd..)
 Ved ankomst sengepost: Du må selv meddele spl. som tar imot pasient på sengepost om din rolle denne dagen
(fint om det opplyses når pasienten meldes til post at du medfølger – snakk med din kontaktspl. i akuttmottak
om dette).
- På sengepost:
- hvilke observasjoner gjøres? Hvilke målinger taes? Oppfølging av beskjeder…?
- hvordan er dokumentasjonen her? (hvilke notater gjøres? / hvilke meldinger sendes?)
- dersom pasienten har kommunale tjenester:
På hvilken måte/når får kommunen melding om at pasienten er innlagt?

