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Afdelingen består af fire sengeafsnit, Q1, Q2, Q3 og Q4, samt ambulatorier og klinikker. Der 
uddannes social- og sundhedsassistentelever på de fire sengeafsnit. Afsnittene er åbne, men 
som en del af beskyttelsen af de mest syge, vil yderdøren i perioder være låst.  
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Afsnit Q modtager primært patienter med:  

• affektive lidelser(dvs. depression og mani) 
• angstlidelser   
• personlighedsforstyrrelser. 
Patienterne er i alderen 18-67 år. 

 
Patienterne indlægges enten frivilligt eller med tvang.  
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De sygeplejefaglige tiltag tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte patient. Som social- 
og sundhedsassistentelev vil du blive medkontaktperson for 1-2 patienter. Du vil komme til at 
arbejde med: 

• Kommunikation, målrettet og faglig begrundet 
• At etablere professionelle relationer 
• Skabe tryghed og struktur for og med patienten 
• At arbejde med miljøterapi i afsnittet 
• Samarbejde med pårørende 
• Sundhedsfremme med udgangspunkt i KRAM faktorerne 
• Skærmning 
• Jeg-støttende sygepleje 
• Kontinuitet 
 

Konkrete opgaver, som du kan have som elev: 
• Observation af symptomer  
• Motivere patienter til og selv deltage i aktiviteter, f.eks. gåture, værksteder, 

fysioterapeutisk tilbud 
• Praktiske gøremål, f.eks. spise sammen med patienter, vaske tøj, lave kaffe 
• Støtte til personlig hygiejne 
• Følge patient til undersøgelse eller behandling(f.eks. ECT) 
• Deltage i screening(f.eks. Hamilton test) 
• Grænsesætning (patienten og dig selv) 
• Vejledning 
• Undervisning  
• Lave ugeskema med patient 
• Lede morgenmøder med patienterne 
• Medicinadministration til egne patienter 
• Dokumentation i EPJ 
• Risikovurdering (Brösetskema) 
• Kontakt til eksterne samarbejdspartnere 
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• Deltage i lægesamtaler og pårørende samtaler 
• Deltage i behandlingskonferencer 
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I afdeling Q arbejdes der kontinuerligt på at have et godt læringsmiljø for elever og 
studerende. Du vil blive tilknyttet en praktikvejleder, som vil være den gennemgående person 
i din praktik. Derudover vil du få vejledning af daglige vejledere i forhold til konkrete 
patientrelaterede opgaver���
De første dage vil der være introduktion, hvor du bliver vist rundt på afsnittet og området. I 
starten vil du have opgaver sammen med en vejleder og efterhånden vil du have mere 
selvstændige opgaver. 
�
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Der vil være planlagte ugentlige vejledningssamtaler med din praktikvejleder. Det er dit 
ansvar, at være skriftligt forberedt til disse ugesamtaler1. Du får mere ud af samtalerne, når du 
på forhånd har tænkt over, hvad du gerne vil have vejledning på.  
Der er desuden etableret fælles undervisning på tværs af afdelingerne. 
   
Praktikvejlederen er ansvarlig for: 

• Introduktion og planlægning af praktikforløbet. 
• Ugesamtaler 
• Udarbejdelse af elevens evaluering. 
• At inddrage sin leder, klinisk vejleder og den uddannelsesansvarlige når et 

praktikforløb giver anledning til det. 
 
Eleven er ansvarlig for:   

• At være opsøgende overfor læringsmuligheder og vejledning, så du tager medansvar 
for din egen læring.  

• At møde velforberedt til ugesamtaler, planlægningssamtale og slutevaluering. 
 

Daglige vejledere er ansvarlige for: 
• Aftale plan for dagen, vedrørende fælles patient  
• Give før- og/eller efter-vejledning 
• Følges med dig 
• Kan spørges til råds 
• Deltage i faglige diskussioner 
• Er rollemodel 

 
Uddannelsesansvarlig, Lilian Gade Abrahamsen er tilknyttet afdeling Q. Hun er ansat i 
Psykiatri og Social, HR afdelingen og kan kontaktes på mail: liliabra@rm.dk eller telefon: 
78470077(sms 21766483). 
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�Ugesamtale: Se evt. vejledning for ugesamtale og vejledningsgrundlag. 
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Personalet består af:   Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 
   plejere, ergoterapeuter, psykologer og læger. 
 
Tværfagligt samarbejdes med:  Læger, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, 
   politi, bostøtter, hjemmepleje, præst og diætist. Der 
   arbejdes tæt sammen med den ambulatorier. 
 
Uddannelsessøgende:  Udover social- og sundhedsassistentelever uddannes 
   sygeplejestuderende, ergoterapeutstuderende og 
   medicinstuderende. 
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Sygemelding: Ved sygdom kontaktes afsnittet og der gives besked til 
  dit ansættelsessted. (Se lønseddel).  
Nøgler:  Du får udleveret nøgler, som du er ansvarlig for. Du skal 
  øjeblikkelig give besked, hvis du mister dem. Husk at aflevere 
  ved endt praktik. 
Beklædningsgodtgørelse: Skolen udleverer blanket, som medbringes og underskrives af 
  praktikvejledere.  
  Kommunalt ansat: Eleven sender til kommunen. 
  Regionalt ansat:     Vejlederen sender til Region Midt, Holstebro. 
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Praktikuddannelsesplanen er udarbejdet af praktikvejledere og uddannelsesansvarlig i 
afdeling Q og godkendt af afdelingssygeplejerskerne. 
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�For yderligere information; se pjecen: Den Gode Praktikuddannelse. LUU, Social- og Sundhedsskolen 2012. 
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