Fokus Netværk HovedOrtoCentret
Kommissorium
Baggrund
Det er essentielt for patienten, at nyansatte sygeplejersker i HovedOrtoCentret hurtigt opnår viden og handlekompetence
indenfor sygeplejen. Dette med henblik på at sikre den relevante omsorg for og pleje af patienten samt at optimere patientsikkerheden, kvaliteten og kontinuiteten i plejen.
En række faglige problemområder (se programmer) er relevante i HovedOrtoCentrets klinikker. Nyansatte sygeplejersker tilbydes undervisning i disse områder over 6 dage, og alle nyuddannede tilbydes et supervisionsforløb.
Fokus Netværk er et koncept, der rummer følgende elementer:
Fællesskab, Oplæring, Kompetencer, Udvikling og Supervision. Netværk for at synliggøre, at vi ønsker, at deltagerne
danner netværk på tværs af afsnit og klinikker.
FOKUS Netværk og supervisionsgruppen er elementer, der skal spille sammen med introduktion, oplæring og den faglige dialog i afsnittene.
Deltagere
Som udgangspunkt deltager nyansatte sygeplejersker fra samtlige klinikker i HovedOrtoCentret, men det er den enkelte
afdelingssygeplejerske, som udpeger og prioriterer deltagerne.
Hvis der er faglig begrundelse for, at en kliniks nyansatte ikke skal deltage i alle 6 undervisningsdage, kan der indgås
speciel aftale med oversygeplejerske og centerchefsygeplejerske herom.
Erfarne sygeplejersker ansat i HovedOrtoCentrets klinikker kan deltage efter aftale med den lokale leder.
Formålet er at deltagerne
 tilegner sig viden og handlekompetence til selvstændigt at kunne varetage sygeplejen i forhold til de faglige
problemområder, der undervises i
 udvikler og styrker deres faglige identitet
 danner netværk og udveksler erfaring på tværs af klinikkerne
 bliver i stand til at anvende, diskutere og udvikle praktiske arbejdsgange i forhold til de faglige problemområder
 medvirker til at implementere evidensbaseret praksis
Styregruppe
Klinisk underviser Britta Drostby (daglig kursusleder)
Kvalitetskoordinator Pernille Langkilde (medkursusleder)
Centerchefsygeplejerske Jeanne Devantier (centerledelsesrepræsentant)
Oversygeplejerske Kim Bo Christensen (ledelsesrepræsentant)
Oversygeplejerske Tine Bloch Jensen (ledelsesrepræsentant)
Klinisk sygeplejespecialist Alice Slot (klinik- og underviserrepræsentant)
Afdelingssygeplejerske Marianne Thrane Larsen (klinikrepræsentant)
Afdelingssygeplejerske Torben Houkjær Frost (klinikrepræsentant)
Afdelingssygeplejerske Narnia Goodman (klinikrepræsentant)
Styregruppens primære opgaver:
 identificere relevante undervisningsområder til Fokus Netværk
 ansvarlig for, at undervisningen evalueres og evt. justeres hvert halve år
 sikre at der gives specifik feedback til underviserne
 fastlægge de overordnede rammer for supervisionsforløbene
Aktiviteter
 Gennemførelse af 6 undervisningsdage samt et supervisionsforløb x 2 årligt
 Styregruppen mødes minimum 2 gange om året; ellers efter behov
 Information om Fokus Netværk sker på over- og udviklingssygeplejerskemøder i HovedOrtoCentret
Gennemførelse af undervisningsdage og supervision
Undervisningsdagene gennemføres ved tilmelding af et passende antal deltagere (som hovedregel 8). Der er maksimalt
plads til 25 deltagere.
Aflysning af en undervisningsdag kan kun ske ved aftale mellem kursusleder og centerchefsygeplejersken.
Supervisionsforløbene gennemføres ved minimum 3 tilmeldte deltagere. Der kan maksimalt være 8 deltagere per forløb.
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