
 
 

 

Hospiteringsprogram for Medisinsk avdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord høst 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: 

Kl 08.00: Oppmøte ved ekspedisjonen / inngangsparti 

                  (hospitantene hentes av repr. for med. avdeling) 

Program: 

08-08.30:      - Velkommen 

                        - Informasjon om hospiteringsordningen og avdelingen 

                        - Utdeling av adgangskort og døgnrytmeplan 

                        - Kort omvisning / garderobe/arb.antrekk 

 

08.40-11.00:  Generelle smittevernsrutiner/ isoleringsregimer 

 

11-11.45:       Lunsj     Ta med matpakke / mat kan kjøpes i kantina 

                                                                                 (husk kontanter) 

11.45- 12.45: Inhalasjoner og kolsbehandling 

 

12.45-13.00: Pause 

 

13.00- 13.50: Lindrende behandling 

  
                 

Hospitanten 

                  
                        
Organisator:  

Anette Årstad  

                                                                         

                                                                                     

Liv Hellen S Rafoss          

 

 

Lungespl. Christina 

Bruseland og Anja 

Storedrange                                                

 

 

Palliasjonsspl. Ellen 

Bjerga 

Dag 2 
 
 
 

Kl. 07.30: Oppmøte i medisinsk sengepost  

                  

7.30-15.00: Følge spl i praksis i valgt team/fokus 

 

 Tilrettelegge/orientere for at hospitanten får mest mulig 

læringsutbytte. 

 Ha fokus på målet til hospitanten 

 Evt følge pasient til undersøkelser/behandling 

Hospitanten 

 

 

 

 

Sykepleier på post 

 

Hospitanten/spl 

Dag 3 
 
 
 

08.00:      Oppmøte medisinsk poliklinikk.  

                 Følge spl. på poliklinikk 

12-12.30: Lunsj 

15.30:     Takk for i dag.  

Hospitanten 

Spl med pol/Monica 

Dag 4 
 
 
 
 

07.30: Oppmøte i medisinsk sengepost  (mye likt dag 2) 

            Følge spl i praksis i valgt team/fokus 

 Ha fokus på målet til hospitanten 

 Evt følge pasient til undersøkelser/behandling 

 Fylle ut evaluering 

Før kl. 14.00        Fylle ut evalueringsskjema: 

                              www.sshf.no/kompetansedeling 

                                    (velg: Hospitering > Evaluering)                                       

 

14.00– 15.00: - Retur av adgangskort 

                        - Felles evaluering  
             (Sted: Avtales på mandagen) 

Hospitanten 

 

Sykepleier på 

post/hospitanten 

 

Hospitanten 

 

 

 

Organisator: 

Anette Årstad 

 

  
HENSIKTEN MED HOSPITERINGEN: Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt 

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå 
Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med  
Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres 
Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp   

http://www.sshf.no/kompetansedeling

