Velkommen til Medicinsk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Introduktionsprogram for sygeplejersker i
Reumatologisk Ambulatorium
Datoer for de forskellige emner aftales løbende sammen med
kontaktsygeplejersken/afdelingssygeplejersken.
Navn:
Dat Emne
o

Kontaktsygeplejerske:
Ansvar for

Medicinsk afd.
• organisation
• personale
• struktur
• teams
udredningspakker
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm262018

Bemærkninger

Afdelingsledelsen

Opfølgning på introduktion
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm262018
Med. Amb..
- omklædningsskab
- udlevering af nøgle
- Rundvisning i afd. samt præsentation af
personale.
- kaffe- og gavekasse

afd. Spl

Arbejdsplan
• ønsker
• ferie
• Briksystem
• Affaldshåndtering
• Hjertestop

Afd.sygeplejersken

Grønt system
• ydelseskoder
• registrering
EPJ
• Amb. journal
• Labka

Kirsten Lind

•

Outlook

Aftales med
afd.sygeplejersken/

Kirsten Lind

Hjertestopuv.
Skal være
opdateret, hvis
ikke aftales en
tid.

UGEAKTIVITETSKALENDER FOR
REUMATOLOGIEN:
Mandag:-sygeplejeprogram
-sygeplejekonsultation.
-lægeprogram.
Tirsdag:-sygeplejeprogram.
-sygeplejekonsultation.
-lægeprogram.
-dagafsnit.
.
Onsdag:-sygeplejeprogram.
-sygeplejekonsultation.
-lægeprogram.
-dagafsnit.
- reum. Kaffe kl. 10.30.
Torsdag:-sygeplejeprogram-sygeplejekonsultation.
-lægeprogram.
-tværfaglig sygeplejemøde i
medicinsk ambulatorium kl.08.30-09.00.
-tværfagligt reuma. Team møde
kl. 14.30-15.30.
Fredag:-sygeplejeprogram.
-sygeplejekonsultation.
-lægeprogram
I reum amb er der tilknyttet 2 overlæger
,1 sekretær ,6 sygeplejersker og x-antal
reservelæger

Lokaler i ambulatoriet:
Konsultationsrum (rum 71, 76 ,78 ,91 )
Sygeplejekontor rum 82
Sekretariat
Dagafsnit
Medicinrum
Øvrige lokaliteter:
Apotek
Laboratorium
Røngtenafd.
Diverse sengeafdelinger – primært A220

PATIENTKATEGORIER I
REMATOLOGISK
AMBULATORIUM:
Patienter som er til udredning for, eller
har fået konstateret en eller flere
reumatologiske lidelser. Patienterne er
primært ambulante, men der ses også
indlagte.
SYGDOMSKATEGORIER:
• -Reumatoid Artrit.
• -Mb. Bechtere/ spondylitis
ankylopoietika.
• -Psoriasis Artrit.
• -Reaktiv Artrit.
• -Systemisk lupus erythematosisSLE.
• -Arthritis urica.
• -Arteritis Temporalis.
• -Sjøgrens syndrome.
• -Sklerodermi.
• -Vasculitis bl.a polymyalgi
reumatica og Wegners
Granulomatose.

SYGEPLEOPGAVER I
REUMATOLOGISK
AMBULATORIUM:
1. MEDICINVEJLEDNING:
• Methotrexate.
• Salazopurin.
• Plaquinil.
• Prednisolon.
• Humira.
• Enbrel.
• Simponi.
• Cimzia.
• Remicade.
• Orencia.

•
•
•

Roactemra.
Mabthera.
NSAID.

2. OPLÆRING AF PATIENTER I
SELVADMINISTRATION:
• Subcutan Methotrexate.
• Humira.
• Enbrel.
• Simponi.
• Cimzia.
3

INJEKTIONER GIVET AF
SYGEPLEJERSKE:
• Depomedrol i.m.
PROJEKTER:

•
•
•
•

-Måle puls og B.T.
-Spyttest.
-Assistere ved ledinjektioner.
-Ledundersøgelser

DAGAFSNITTETPATIENTKATEGORIER OG
BEHANDLINGER:
Dagafsnittet er fysisk delt mellem
Kardiologisk ambulatorium og
Medicinsk Ambulatorium. Rummet er
fysisk placeret på A 740 rum 30.
Arbejdsopgaverne er ligeledes delt, idet
vi kun varetager plejen af de patienter,
som kommer fra medicinsk
ambulatorium. I akutte situationer og
ved behov hjælper man hinanden.
1. PATIENTKATEGORIER:
• -Reumatoid artrit.
• -Mb Bechterew.
• -Psoriasis Artrit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

-Colitis/chron.
-Anæmi.
-Hæmokromatose.
-Levercirrose.
-Osteoperose.
-Lungecancer udredning
-Histaminprovokation.
-Penicillinprovokation.
-Synactentest.

2. BEHANDLINGER:
• -Remicade.
• -Orencia.
• -Roactemra.
• -Mabthera
• -Blodtransfusion.
• -Venofer
• -Ferrringject.
• -Venesectio.
• -Obs efter
ascitispunktur.
• -Obs efter leverbiopsi
• -Obs efter
sedetion(gastroskopie
r, koloscopi )
• -Bonviva.
• -Aclasta.
• -Modtage / obs før og
efter
bronkoskopi,bronkom
ediaastenoskopi,CTvejledt biopsi.
3. AKTIVITETSKALENDER I
DAGAFSNITTET:
Mandag til onsdag:
Reumatologiske og
gastroenterologiske patienter.
Torsdag: Lungepatienter.
Fredag. Lungepatienter samt 1
Gastroenterologisk/reumatologis
k patient efter fast bookings
program.

Ledpunkturer

Udlevering og opbevaring af biologisk
medicin:
• Subcutan Methotrexate.
• -Humira.
• -Enbrel.
• -Simponi.
• -Cimzia.
• -Arava.
• -Sandimum.
• -Cellcept.
Udlevering af tbl . Arava

DAGSAKTIVITETER FOR
REUMATOLOGISKE
SYGEPLEJERSKER:
• Kl.08.00-08.30 Åbne
konsultationer(tænde pc,
rengøring samt opfyldning)
• Udskrive dagsprogrammer fra
GS, lægges frem i rum 76.
• Udskrive blodprøver lægges til
RAM 3 læge.
• Koordinering af
sygeplejeprogrammet blandt
tilstedeværende sygeplejersker.
• Sygeplejerskemøde hver torsdag.
• Kl.09.0012.30Telefonkonsultation dagligt
mellem kl 9-12.
• Planlagte opgaver på
sygeplejeprogrammet.
• Opfølgning efter
lægeprogrammer.
• Assistere ved evt. ledinjektioner.
• Medicinudlevering.
• Bestilling af blodprøver.
• Booking af patienter til
sygeplejekonsultationer.
• Booking af patienter til

•
•

behandling i Dagafsnittet.
Kl 12.30-13.00
Frokost.
Kl 13.00-15.30
Fortsætte
formiddagens opgaver.

ADMINISTRATIVT:
• Blodprøvebestilling.
• Registrere arbejdsopgaver I EPJ
samt GS.
• Booke patienter til
sygeplejekonsultationer.
• Booke patienter til behandlinger
i Dagafsnittet.
• Registrere i Danbio.

Der findes diverse pjecer i reum.amb.
De findes rundt i forskellige
konsultationsrum og på rum 82

Alle patienter som har kontakt til en
sygeplejerske vil få tildelt en
kontaktsygeplejerske (KS) som
dokumenteres i patientens
stamoplysninger. Ved
sygeplejekonsultation fastholdes
ordningen så den enkelte patient vil
møde den samme person ved hvert
besøg. Der udleveres visitkort.

F-SYGEPLEJEKONSULTATIONER:

Patientinddragelse DDKM 2.1.1 – 2.1.4
Patientinformation og – kommunikation
DDKM 2.2.1 – 2.2.2
• Hvor langt er vi med
udfærdigelse af instrukser?

Separat
oplæringsprogra
m udleveres

•
•

LUP
Er vores skriftlige
informationspjecer
opdateret?

Afd. A220 .
Hjemmesygeplejersker
Pårørende
Fysioterapi
Ergoterapi
Diætist

Løbende tages planen op med afdelingssygeplejersken/kontaktsygeplejersken, for at gennemgå hvor
langt du er med introduktionen – er der ting der skal tages højde for i planlægningen for at få de
sidste ting med.?
Har du særlige områder der skal fokus på?
Samtale dato: _________bemærkninger:

Samtale dato: _________bemærkninger:

Samtale dato: _________bemærkninger:
Ved afsluttet introduktionsforløb, skal du gemme planen ligesom der vil være en kopi hos
afdelingssygeplejersken.

