Palliativ Enhed, introduktion sygeplejersker
Amager og Hvidovre Hospital
Velkommen til
Velkommen til Palliativ Enhed, afsnit 126, vi glæder os til at introducere dig.
Som udgangspunkt vil du i dit introforløb være tilkoblet en mentor og I er sammen i stort set alle vagter.
Vi vil i løbet af introforløbet bestræbe os på, at du får 2 timer sammen med arbejdsmiljørepræsentanten.
På din dag med arbejdsmiljørepræsentanten gennemgås tjekskemaet: ”Arbejdsmiljøgruppens opgaver i forbindelse med introduktion af nyansatte”. Desuden vil vi løbende introducere dig til vores tværfaglige samarbejdspartnere – udekørende team, sekretærer, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeuter og hospitalspræsten.
Indenfor den første uge vil du have en forventningssamtale med mentor. Samtalen til omhandle dine forventninger, hvad vores forventninger er, hvordan du lærer bedst, hvor dine faglige og personlige styrker er,
og hvad du er usikker på, og hvad du ellers kunne have behov for at tale om.
I de første 4 uger vil du og din mentor gå sammen og I vil – alt efter bemanding og dit erfaringsniveau – fungere som ”1” sygeplejerske. I vil sammen passe 2-3 palliative patienter og kompleksiteten vil variere, så den
passer til dit faglige niveau. Det er derfor vigtigt, at du siger til og fra og er åben overfor mentor, så der er
en løbende dialog, der er med til at sikre, at du er tryg i dit introforløb. Refleksion vil foregå løbende. Formålet er, at du øger dit kendskab til sygeplejen af vores patienter, herunder særlige arbejdsgange og procedurer omkring vores forskellige palliative patientforløb.
Efter de første uger laver vi en ”midtvejsevaluering”/samtale, som vil dreje sig om, hvordan du trives i afdelingen, om du er klar til at blive mere selvstændig, hvad du oplever du mangler, og hvad der ellers fylder for
dig.
Efterfølgende er målet, at du skal blive mere og mere selvstændigt fungerende i afdelingen. Mentor vil, så
vidt muligt, fortsat være tilstede i dine vagter, som sparringspartner, en makker omkring dine patienter.
Det forventes, at du efter introforløbets afslutning kan varetage plejen af 2-3 palliative patienter i en dagvagt.
Efter ca. 6 uger vil du have en samtale med afdelingssygeplejersken, for at vi sammen kan evaluere den første tid i afdelingen. Der vil også ligge en samtale efter ca. 11 uger, hvor vi sammen igen evaluerer introforløbet.
Ved mentorskabets afslutning afholdes en slutevalueringssamtale, som har til hensigt at evaluere introforløbet, og sikre at du er tryg ved at fungere selvstændigt i afdelingen.
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