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Ennen harjoittelun alkua

opiskelija

sh-opiskelija hakee
moduulipaikan
Jobiilista päivittää
CV:nsä

lähiohjaaja

tutustuu opiskelijan
CV:hen

opiskelijavastaava

tarkistaa opiskelijat
Jobiilista ja LÄHIohjelmasta ja valitsee
opiskelijalle lähiohjaajat

opettaja

tilaa keskitetysti lhopiskelijan
koulutussopimuspaikan

tutustuu osastoon ja shopiskelija saa tervetuloakirjeen automaattisesti
Jobiilista

täyttääopiskelija-kansion:
CV tulostettu ja
harjoittelupäiväkirja
kansiossa

antaa koulussa
harjoitteluun liittyvän
infon ja kaavakkeet

saa harjoitteluinfon
ja kaavakkeet
koulussa

pitää tervetuloakirjeen ajan tasalla

hankkii VRK-kortin

HOITAJAOPISKELIJAN PROSESSI KEUHKO-OSASTOILLA, MODUULIHARJOITTELU
VIIKKO YKSI: perehdytään moduuliharjoittelussa oppimiseen, keskittyminen perushoitoon ja sitä kautta osaston toimintaan

opiskelija

2 ensimmäistä päivää
perehdytystä,
1. pv saapuu klo 8
2. pv saapuu klo 7

suunnittelee työvuorot
toisten opiskelijoiden
kanssa

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

ottaa opiskelijat
vastaan ja pitää
perehdytyspäivän

osastonhoitaja/ muut
osaston hoitajat

osallistuu ja tukee
ohjausta

ohjaa työbuorojen
suunnittelussa

perehtyy
työyksikköön ja omiin
potilaisiin sekä
osallistuu
potilashoitoon ja
kirjaamiseen

laatii tavoitteet

Tietosuoja - ja
turvakoulutus

opastaa osaston
toimintaan,
kirjaamiseen ja
lääkehoitoon

valmistautuu
tavoitekeskuteluun

informoi Tietosuoja
ja- turvakoulutuksesta

opastaa osaston
toimintaan,
kirjaamiseen ja
lääkehoitoon

ohjaa ensimmäiset 2
viikkoa ja tämän
jälkeen antaa tukea
ohjaukseen

Suorittaa INTOverkkokurssin

HOITAJAOPISKELIJAN PROSESSI KEUHKO- OSASTOILLA, M ODUULIHARJOITTELU
VIIKKO KAKSI: keskittyminen potilaan kokonaisvaltaiseen hoitamiseen vertaistuen ja ohjaajien tuella

opiskelija

lähiohjaaja

tavoitekeskustelu

lähettää tavoitteet
opettajalle ja
vastaanottaa kommentit

tavoitekeskustetu

käy lähiohjaajan kanssa
tavoitteet läpi

huolehtii potilaiden
kokonaisvaltaisesta
hoidosta, ottaa vastuun
oppimisestaan

ottaa lääkehoitopassin ja
palautevihon käyttöön

saa valmiit tavoitteet ja
käy ne opiskelijan kanssa
läpi

ohjaa potilashoitoon
osallistumisessa ja
lääkehoidossa

palautevihko ja
lääkehoitopassi käyttöön

ohjaa itsenäiseen ja
kokonaisvaltaiseen
potilashoitoon sekä
huomioi vertaisoppimisen
ja antaa tukea
opiskelijoille

opiskelijavastaava

tutor-opettaja

yksikkökohtaiset
infot ja
tutkimukset

vastaanottaa tavoitteet ja
kommentoi niitä,
osallistuu tarvittaessa lhopiskelijan
tavoitekeskusteluun

farmaseutin info
(harjoittelun aikana)

hyväksyy tavoitteet

reflektiokeskustelu

reflektiokeskustelu
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VIIKKO KOLME: keskittyminen lääkehoitoon ja kirjaamiseen, hoitokokonaisuuden hahmottaminen

keskittyy potilashoitoon,
kirjaamiseen ja
läääkehoitoon

osallistuu
moniammatilliseen
yhteistyöhön

ottaa vastaan palautetta ja
kehittää toimintaansa sen
perusteella

ohjaa potilashoidossa ja
kirjaamisessa

tukee moniammatilliseen
yhteustyöhön
osallistumisessa

antaa rakentavaa ja
välitöntä palautetta

valmistautuu väliarviointiin

opiskelija

lähiohjaaja

valmistautuu väliarviointiin
väliarviointi

vastaanottaa väliarvioinnin
ja kommentoi sitä

turor-opettaja

yksikkökohtaiset
infot

väliarviointi ja
lähettää
opettajalle
tiedon

Osastokohtaiset infot ja osastotunnit, esim. laitehoito
(CPAP, 2PV jne.), unirekisteröinti, tuberkuloosi,
palliatiivinen/saattohoito jne.
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VIIKKO NELJÄ: keskittyminen potilaan ja omaisten ohjaamiseen ja hoitopolun ymmärtämiseen/ suunnittelu

opiskelija

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

yksikkökohtaiset
infot

huolehtii omien potilaiden
hoidosta lisäten itsenäistä
työskentelyä hyödyntäen
vertaisoppimista

ohjaa ja tukee potilaiden
hoidossa sekä antaa ja
vastaanottaa palautetta

tukee opiskelijan
ohjaamisessa ja auttaa
ongelmatilanteissa

sisäiset koulutukset,
osastotunnit/ infot

ymmärtää/hahmottaa
potilaan hoitopolun ja osaa
suunnitella sekä täydentää
hoitosuunnitelmaa

ohjaa potilaiden jatkohoidon
suunnittelussa ja
järjestämisessä

antaa ja vastaanottaa
palautetta

ottaa vastuun omasta
oppimisestaan, hakee tietoa
luotettavista lähteitä

reflektiokeskustelu

reflektiokeskustelu,
tarvittaessa

reflektiokeskustelu
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VIIKKO VIISI: osaamisen syventäminen

opiskelija

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

tutor-opettaja

huolehtii omien potilaiden
hoidosta, syventää tietojaan
ja taitojaan. Oppii
itsenäisemmäksi sekä
kasvattaa luottamusta omiin
taitoihin.

ohjaa tiedon syventämiseen
ja kliinisten taitojen
kehittymiseen sekä antaa
tilaa itsenäisiin ratkaisuihin
ja tukee ammattiin kasvussa

on opiskelija ja ohjaajan
tukena läpi harjoittelun

päivittää lääkehoitopassin

kirjoittaa itsearvioinnin

reflektiokeskustelu

loppuarviointi

loppuarviointi, spostilla
opettajalle
tieto
arvioinnista

kuittaa lääkehoitopassin
"osaa"-kohdat (sh)

viimeisenä päivänä
reflektiokeskustelu

pyytää allekirjoituksen
työvuorolomakkeeseen

antaa sähköisen
opiskelijapalautteen, CLES

allekirjoittaa
tyävuorolomakkeen

kokoaa palautteet ja välittää
ne osastolle

saa tiedon
loppuarvioinnista,
tarvittaessa osallistuu
loppuarviointiin

