Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
ENNEN HARJOITTELUA

opiskelija

lähiohjaaja

osastonhoitaja

osastonhoitaja

tutustuu yksikön
kuvaukseen Jobiilissa

varaa harjoittelupaikan
Jobiilista ja päivittää
CV:nsä

saa tiedon opiskelijasta
opiskelijavastaavalta

tutustuu opiskelijan
CV:hen ja tarvittaessa
opiskelijaohjausprosessiin

kokoaa lukukauden
opiskelijoiden cv:t
ohjaavan henkilökunnan
saataville

jakaa opiskelijalle
lähiohjaajan Jobiilista
varattujen paikkojen
perusteella

tilaa tunnukset ja avaimet

saa tiedon vahvistetusta
harjoittelupaikasta Jobiilin
kautta

saa Jobiilista tervetuloa
kirjeen 2 viikkoa ennen
jakson alkua

informoi yksikköä
tulevista opiskelijoista ja
muista ajankohtaisista
asioista

hoitaa yhteydenotot
opiskelijoiden, tutoropettajien, kho:n ja
opetuskoordinaattorien
kanssa

hankkii
VRK-kortin

kertaa perioperatiivisen
hoitotyön kirjallisuutta
(anatomia, aseptiikka,
lääkehoito, kirurgisen
potilaan hoitopolku yms.)

pitää huolta, että
tarvittavat rokotukset ovat
voimassa ja todistus
rokotesuojasta on
olemassa

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI TYKSIN
U-PÄIVÄKIRURGISESSA YKSIKÖSSÄ / 16.4.2021 / Paavisto Anniina ja Poijärvi Johanna

ENNEN HARJOITTELUA

VIIKKO YKSI

VIIKKO KAKSI

VIIKKO KOLME

VIIKKO NELJÄ

VIIKKO VIISI

Tulosta tästä
pdf-muodossa

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
VIIKKO YKSI

saapuu yksikköön
(perehdytys)
opiskelija

lähiohjaaja

osastonhoitaja

muut ohjaajat

perehdyttää ja ohjaa
opiskelijaa oman työnkuvansa
mukaisesti

infoaa muita ohjaajia ja sopii
tarvittaessa muiden ohjaajien
osallistumisesta opiskelijan
harjoitteluun

pitävät turvakävelyn

antaa opiskelijalle palautetta
hoidostaan

käy läpi VSSHP...
osastonhoitaja

toimii ohjaajan työparina
vastaanottotilanteissa ja
tutustuu potilaan hoitopolkuun

ohjaa opiskelijaa potilaan
hoitoon osallistumisessa ja
tukee itsenäiseen
työskentelyyn

auttaa tarvittaessa
lähiohjaajaa opiskelijan
sijoittelussa

tukee opiskelijaohjauksessa
ja tietoinen miten harjoittelu
etenee opiskelijan ja ohjaajan
näkökulmasta

tutustuu eri erikoisaloihin ja
niiden toimenpiteisiin

sopii tutustumispäivät korvaja suusaitauksien
vuodeosastolle,
leikkausyksikkön ja
poliklinikalle

tutustuu kirjauskäytäntöihin ja
tietojärjestelmiin

pyytää aktiivisesti palautetta
omasta työstään (lähiohjaaja,
potilas, muut työntekijät) ja
toimii hyvässä
vuorovaikutuksessa
ohjaajansa kanssa,
reissuvihko

antaa päivittäin palautetta
oppimisesta ja keskustelee
henkilöstön kanssa
opiskelijan harjoittelun
sujumisesta

käy tavoitekeskustelun
lähiohjaajan kanssa ja
lähettää tavoitteet opettajalle

päivittää harjoittelupäivän
todelliset tunnit
työvuorotaulukkoon

seuraa ja tarkkailee oppimista
ja tavoitteiden toteutumista
tavoitekeskustelu

huolehtii että tietosuoja- ja
turvakoulutus on suoritettu

antavat palautetta suullisesti
ja kirjallisesti, reissuvihko

vastaanottaa
oppimistavoitteet ja
kommentoi niitä

opettaja

potilas

tutustuu lähiohjaajan kanssa
yksikköön työympäristönä
sekä toimintatapoihin ja
tiloihin

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
VIIKKO KAKSI

opiskelija

tutustuu potilaan
hoitoprosessiin myös
leikkausosastolla ja
vuodeosastolla

lähiohjaaja

ohjaa opiskelijaa potilaan
hoitoon osallistumisessa ja
tukee itsenäiseen
työskentelyyn

opiskelijavastaava

infoaa muita ohjaajia ja sopii
tarvittaessa muiden ohjaajien
osallistumisesta opiskelijan
harjoitteluun

muut ohjaajat

potilas

pitävät elvytysperehdytyksen

antaa opiskelijalle palautetta
hoidostaan

toimii ohjaajan parina myös
iltavuorossa

harjoittelee potilaan
postoperatiivista hoitoa,
jatkohoitoaikojen ja kotihoitoohjeiden antamista

seuraa ja tarkkailee oppimista
ja antaa päivittäin palautetta

auttaa tarvittaessa
lähiohjaajaa opiskelijan
sijoittelussa

antavat työrauhan ohjaajalle
ja opiskelijalle

tukee opiskelijaohjauksessa
ja tietoinen miten harjoittelu
etenee opiskelijan ja ohjaajan
näkökulmasta

antavat palautetta suullisesti
ja kirjallisesti, reissuvihko

yhdessä ohjaajan kanssa
hoitaa potilaan ajanvaraukset

toimii moniammatillisen
työyhteisön jäsenenä

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
VIIKKO KOLME

opiskelija

toimii ohjaajan parina myös
iltavuorossa

ohjaa opiskelijaa potilaan
hoitoon osallistumisessa ja
tukee itsenäiseen
työskentelyyn

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

muut ohjaajat

potilas

harjoittelee potilaan
postoperatiivista hoitoa,
jatkohoitoaikojen ja kotihoitoohjeiden antamista

infoaa muita ohjaajia ja sopii
tarvittaessa muiden ohjaajien
osallistumisesta opiskelijan
harjoitteluun

leikkausosastoon
tutustuminen

antaa opiskelijalle palautetta
hoidostaan

auttaa tarvittaessa
lähiohjaajaa opiskelijan
sijoittelussa

vuodeosastoon ja
poliklinikkaan tutustuminen

yhdessä ohjaajan kanssa
hoitaa potilaan ajanvaraukset

seuraa ja tarkkailee oppimista
ja antaa päivittäin palautetta

toimii moniammatillisen
työyhteisön jäsenenä

käyttää reissuvihkoa apuna
arvioinnissa, kerää
palautetta henkilöstöltä

tukee opiskelijaohjauksessa
ja tietoinen miten harjoittelu
etenee opiskelijan ja ohjaajan
näkökulmasta

antavat työrauhan ohjaajalle
ja opiskelijalle

väliarviointi

väliarviointi

mukana
tarvittaessa

antavat palautetta suullisesti
ja kirjallisesti, reissuvihko

tarvittaessa ottaa puheeksi
haastavat tilanteet sekä
opiskelijan että ohjaajan
kanssa

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
VIIKKO NELJÄ

opiskelija

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

muut ohjaajat

potilas

syventyy oppimistavoitteiden
ja väliarvioinnin mukaisiin
osa-alueisiin

ohjaa opiskelijaa potilaan
hoitoon osallistumisessa ja
tukee itsenäiseen
työskentelyyn

pyrkii toimimaan
mahdollisimman omaaloitteisesti osaamassaan
työssään oman ohjaajan
valvonnassa

seuraa ja tarkkailee oppimista
ja antaa päivittäin palautetta

pyytää ja saa palautetta

käyttää reissuvihkoa apuna
arvioinnissa, kerää
palautetta henkilöstöltä

auttaa tarvittaessa
opiskelijaohjauksessa

leikkausosastoon
tutustuminen

antaa opiskelijalle palautetta
hoidostaan

vuodeosastoon tutustuminen

antavat työrauhan ohjaajalle
ja opiskelijalle

antavat palautetta suullisesti
ja kirjallisesti, reissuvihko
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VIIKKO VIISI

opiskelija

syventyy oppimistavoitteiden
ja väliarvioinnin mukaisiin
osa-alueisiin

ohjaa opiskelijaa potilaan
hoitoon osallistumisessa ja
tukee itsenäiseen
työskentelyyn

lähiohjaaja

opiskelijavastaava

pyytää ja saa palautetta sekä
tekee itsearvioinnin ja käy sen
ohjaajan kanssa läpi

seuraa ja tarkkailee oppimista
ja antaa päivittäin palautetta

auttaa tarvittaessa
opiskelijaohjauksessa

muut ohjaajat

antavat työrauhan ohjaajalle
ja opiskelijalle

potilas

antaa opiskelijalle palautetta
hoidostaan

ohjaava opettaja

pyrkii toimimaan
mahdollisimman omaaloitteisesti osaamassaan
työssään oman ohjaajan
valvonnassa

loppuarviointi

käyttää reissuvihkoa apuna
arvioinnissa, kerää
palautetta henkilöstöltä

loppuarviointi

antaa sähköisen
opiskelijapalautteen ennen
arviointikeskustelua

muistuttaa
opiskelijapalautteen
antamisesta

mukana
tarvittaessa

antavat palautetta suullisesti
ja kirjallisesti, reissuvihko

tukevat opiskelijan
mahdollisuuksia kehittyä
omatoimiseksi ja osaavaksi
ammattilaiseksi

opettaja saa vahvistuksen
hyväksytystä harjoittelusta

palauttaa avaimet
nimikirjoituksellaan ja jättää
työvuoroista kopion yksikköön

