Skoleperiode 4: 11/16 uger
Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen.
Kompetencemål:
1) Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse
med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret
sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse
med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for
patientsikkerhed.
2) Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig
imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende
tilgang.
3) Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage
palliativ pleje.
4) Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og
patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.
5) Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme
og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme
og funktionsnedsættelser.
6) Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder
vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation.
7) Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og
evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i
et rehabiliterende perspektiv.
8) Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på
at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb.
9) Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring
sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering.
10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold
til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer.
11) Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive
faglige informationer skriftligt og mundtligt.
12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ
til implementering af ny viden og teknologi.
13) Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje,
herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende,
kolleger og frivillige herom.
14) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og
hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske
principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger

Temaer/emner
At arbejde som autoriseret
Sammenhængende forløb
Ledelse og ledelsesteorier
Sygdomslære og sygepleje, komplekse borger
Den indlagte patient
Den opererede patient
Geriatri – multisyge
Borgere med kroniske sygdomme
Sterile teknikker
Palliation
Illeris - Læring og sundhed
Hiim og Hippe: Planlægning, evaluering og dokumentation af sundhedspædagogiske aktiviteter
Ulighed i sundhed
Rehabilitering – patientinddragelse, professionelle relationer
Patient sikkerhed – lærende systemer
Evidensbaseret sygepleje – sundhedsfaglig kvalitet
Digital data – digital samarbejde – kliniske retningslinjer
Velfærdsteknologi og innovation – fokus på udvikling af faget
Tidlig opsporing
Reminicens
Socialpædagogisk principper
Samarbejde med pårørende i psykiatrien
Sansestimulering i psykiatrien
Psykoeducation
Retspsykiatri
Polyfarmaci, metaboliske syndromer

