Uddannelse af sygeplejestuderende i
Øjenklinikken
Sygeplejestuderende på Øjenklinikken
Øjenklinikken, Rigshospitalet - Glostrup uddanner sygeplejestuderende på modul 5, 11, 12 og 13 samt 1.
semester.
Øjenklinikken er placeret på Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet - Glostrup og Blegdamsvej og
Kennedycentret. Uddannelse af sygeplejestuderende foregår hovedsageligt på Glostrup, hvor også
størstedelen af øjenklinikken er placeret. Studerende på modul 11 og 12, har deres forløb på Øjenklinikken,
med fokus på den høje grad af specialisering samt kompleksiteten i accelererede forløb. De afsnit, som
modtager studerende på modul 11 og 12 er sengeafsnit Ø34, ambulatorierne Ø44 og ØB1 samt
operationsafsnittene Ø36/46 og ØVB3.
Der modtages studerende i både kirurgiske (Ø34, ØVB3 og Ø36/46) samt medicinske forløb (ØB1 og Ø44)

Fordeling af studerende, modul 11 og 12:
Modul 11
Studerende

Ø34
2
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1
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Amb, ØB1
2

Modul 12
studerende

2

1

1

1

2

Der modtages 1. semester studerende 2 gange årligt i to perioder lige efter hinanden. Disse klinikker er
fokuseret omkring et patientforløb for patienter med grå stær (kirurgisk forløb)
Fordeling af studerende, 1. semester:
1. semester
studerende

Ø47
4 (delt forløb med 2 af gangen)

Ø36/46
4 (delt forløb med 2 af gangen)

Organisatorisk hører Øjenklinikken under HovedOrtoCentret, og uddannelse sker derfor i et tæt
samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i HOC. Øjenklinikken har en Klinisk Underviser
ansat, som varetager den overordnerede planlægning af studieforløb, undervisning, deltager ved
studiesamtaler, intern prøve mm. I afsnittene, hvor studerende har deres forløb, er 7 kliniske vejledere
fordelt til varetagelse af den daglige kontakt med de studerende.

Læringsmiljø
Vejledning og refleksion som metode til at fremme læringen i de enkelte klinikforløb er en del af den
pædagogiske tilgang i Øjenklinikken. Dette forsøges gjort gennem en anerkendende tilgang til den
studerende samt ved løbende at give konstruktiv feedback. Der er i alle klinikforløb planlagt formaliserede
refleksionsøvelser, hvor formålet er at skabe rum for kobling mellem teori og den oplevede praksis.

Studieforløbet
En planlagt og grundig introduktion til specialet og til klinikken prioriteres højt, og forløber over de første
ca. 14 dage. Her vil både være fælles intro til Rigshospitalet sammen med andre studerende på samme
modul, intro til selve Øjenklinikken samt undervisning i Øjets anatomi og fysiologi. Udover intro er der
planlagt medicinundervisning/øvelser i forbindelse med fastlagt studieaktivitet samt refleksionsøvelse for
modul 11.
Modul 12 vil have mulighed for fleksible forløb, hvor studieperioden tilrettelægges så et patientforløb kan
følges. Der vil være undervisning/dialogmøde med Øjenklinikkens kvalitetskonsulent, samt mulighed for at
deltage i litteratursøgning.
Studiemapper/generel studieplan
Der er udarbejdet en generel studieplan for modul 11 og 12
Studieplan modul 11 og 12 kan ses I dette link

