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Tulosta tästä
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SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
ENNEN HARJOITTELUA

opiskelija

opiskelijavastaava

tutustuu
oppimisympäristökuvaukseen VSSHP:n sivuilta

varaa harjoittelupaikan
Jobiilista ja päivittää
CV:nsä

saa tiedon vahvistetusta
harjoittelupaikasta
Jobiilista

seuraa Jobiilista
opiskelijatilannetta

tutustuu Jobiilin kautta
opiskelijoiden CV:hin

informoi henkilökuntaa
tulevista opiskelijoista

lähiohjaaja

ohjaava opettaja

pitää harjoittelun
alkuperehdytyksen

vahvistaa
harjoittelupaikan

perehtyy yksikön
esittelymateriaaliin

hankkii VRK-kortin
ohjeiden mukaan

saa sähköpostitse
alkuinfon ennen jakson
alkua Jobiilista

ottaa yhteyttä
sähköpostitse
opiskelijavastaavaan

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
VIIKKO YKSI: Keskittyminen poliklinikan toiminnan hahmottamiseen ja oman harjoittelun suunnitteluun

opiskelija

opiskelijavastaava
(lähiohjaaja)

saapuu sovitusti
poliklinikalle

vastaanottaa
opiskelijan ja
esittelee yksikön ja
sen toimintaa

osastonhoitaja

ottaa opiskelijan
vastaa ja antaa
infon sekä avaimet

sihteeri

pitää
perehdytyksen
ajanvarausohjelman käytöstä

ohjaava opettaja

kuuntelee
opiskelijavastaavan
alkuinfon

antaa harjoittelun
alkuinfon

on tarvittaessa
yhteydessä opiskelijaan ja
opiskelijavastaavaan

perehtyy yksikköön
ja sen toimintaan

antaa reissuvihon ja
opiskelijan
perehtymiskortin

tutustuu harjoittelun
pelisääntöihin sekä
kuuntelee infon
potilasturvallisuudesta

suunnittelee
harjoitteluviikot ja
valitsee poliklinikat,
joiden toimintaan
syventyy tarkemmin

tutustuu
opiskelijaan ja
toimii työparina
opiskelijalle sekä
antaa infon
potilasturvallisuudesta

auttaa opiskelijaa
suunnittelemaan
jaksonsa ja on
yhteydessä
valittuihin poleihin,
infoaa muuta
sisätautipoliklinikkaa opiskelijan
prosessista

suorittaaTietoturvaja suojakoulutus

tarkistaa että INTOja tietoturvakoulutuksen on
suoritettu

suorittaa INTOverkkokurssin

antaa jatkuvaa
palautetta
suullisesti ja
kirjallisesti

aloittaa
itsearvioinnin ja
täyttää reissuvihkoa

laatii alustavat
oppimistavoitteet

keskustelee
alustavasti
oppimistavoitteista
opiskelijan kanssa

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
VIIKKO KAKSI: Keskittyminen sairaanhoitajan työnkuvaan poliklinikalla,
tutustuminen 1. valitsemaansa erikoisalaan, tavoitekeskustelun pitäminen

opiskelija

tutustuu valitsemansa
erikoisalan polin
toimintaan
- reuma
- endo
- infektio
- yleissisätaudit
- opetuspoli

tutustuu rakenteiseen
kírjaamiseen ja Mirandatietojärjestelmään

tutustuu poliklinikalla
tehtäviin toimenpiteisiin
ja tutkimuksiin
mahdollisuuksien
mukaan

täyttää reissuvihkoa

täyttää lääkehoitopassia

laatii lopulliset
oppimistavoitteet jaksolle

pitää tavoitekeskustelun
opiskelijan kanssa

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

ohjaava opettaja

osallistuu
tavoitekeskusteluun ja
lähettää tavoitteet
opettajalle

opastaa oman
erikoisalan poliklinikan
toimintaan

opettaa ja opastaa
rakenteisessa
kirjaamisessa ja
Mirandan käytössä

ohjaa ja opastaa
poliklinikalla tehtävissä
tutkimuksissa ja
toimenpiteissä

täyttää reissuvihkoa ja
antaa jatkuvaa palautetta
opiskelijalle

on tarvittaessa
yhteydessä
opiskelijavastaavaan

on tarvittaessa
yhteydessä opiskelijaan
ja opiskelijavastaavaan

tutustuttaa
sairaanhoitajan
työnkuvaan poliklinikalla

vastaanottaa tavoitteet
ja kommentoi niitä

seuraa sairaanhoitajan
toimintaa poliklinikalla

osallistuu
viikkoreflektioon
opiskelijavastaavan
kanssa

pitää viikkoreflektion
opiskelijan kanssa

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
VIIKKO KOLME: Keskittyminen osallistumaan 1. valitsemansa erikoisalan poliklinikan toimintaan, väliarvioinnin pitäminen

opiskelija

tutustuu valitsemansa erikoisalan
polin toimintaan
- reuma
- endo
- infektio
- yleissisätaudit
- opetuspoli

ohjaa oman erikoisalan
poliklinikan pitämisessä

täyttää reissuvihkoa ja jatkaa
lääkehoitopasssin käytön

osallistuu yleiseen
medisiinisen toimialueen
perehdytystilaisuuteen

ohjaa ja perehdyttää
lääkehoidon toteuttamiseen

on tarvittaessa yhdessä
opiskelijaan ja
opiskelijavastaavaan

väliarviointi

väliarviointi

ohjaa ja opastaa
asiantuntijoiden
valitsemisessa

kertoo ja näyttää oman
toimenkuvansa opiskelijalle

erityisasiantuntija

ohjaava opettaja

tutustuu poliklinikalla
mahdollisesti toimivien
erikoisasiantuntijoiden
toimenkuvaan

tukee lähiohjaajaa

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

tutustuu poliklinikan
lääkehoitoon

täyttää reissuvihkoa
ja lääkehoitopassia sekä
antaa jatkuvaa palautetta

on tarvittaessa yhteydessä
opiskelijavastaavaan

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
VIIKKO NELJÄ: Tutustuminen 2. valitsemansa erikoisalaan ja sairaanhoitajan työnkuvan syventäminen poliklinikalla

opiskelija

tutustuu valitsemansa erikoisalan
poliklinikan toimintaan
- reuma
- endo
- infektio
- yleissisätaudit
- opetuspoli

opiskelijavastaava

tutustuu poliklinikalla
tehtäviin toimenpiteisiin ja
tutkimuksiin
mahdollisuuksien mukaan

täyttää reissuvihkoa ja
lääkehoitopassia

seuraa ja osallistuu
sairaanhoitojan toimintaan
poliklinikalla

lähiohjaaja

on tarvittaessa yhteydessä
opiskelijaan ja
opiskelijavastaavaan

tukee rakenteisessa
kirjaamisessa ja Mirandan
käytössä

osallistuu viikkoreflektioon
opiskelijavastaan kanssa

osallistuu viikkoreflektioon
opiskelijavastaan kanssa

tukee lähiohjaajaa

opastaa oman erikoisalan
poliklinikan toimintaan

ohjaava opettaja

syventää osaamistaan
rakenteiseen kirjaamiseen
ja Mirandan käyttöön

ohjaa ja opastaa
poliklinikalla tehtävissä
tutkimuksissa ja
toimenpiteissä

täyttää reissuvihkoa ja
lääkehoitopassia sekä
antaa jatkuvaa palautetta

on tarvittaessa yhteydessä
opiskelijavastaavaan

tukee sairaanhoitajan
työnkuvan muodostumista
poliklinikalla

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI
VIIKKO VIISI: Osallistuu valitsemansa erikoisalan poliklinikan toimintaan, syventää opittuja tietoja ja taitoja, loppuarvioinnin pitäminen

opiskelija

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

osallistuu valitsemansa
erikoisalan polin pitämiseen
- reuma
- endo
- infektio
- yleissisätaudit
- opetuspoli

tutustuu poliklinikalla
mahdollisesti toimivien
erityisasiantuntijoiden
toimenkuvaan

tukee lähiohjaajaa

tukee oman erikoisalan
poliklinikan pitämisessä

täyttää reissuvihkoa ja
lääkehoitopassia

ohjaa potilasta
mahdollisimman
itsenäisesti

tekee loppuarvioinnin
reissuvihon ja
reflektiokeskustelujen
pohjalta

täyttää lääkehoitopassia

tukee lääkehoidon
toteuttamisessa

ohjaa ja opastaa
asiantuntijoiden valinnassa

täyttää reissuvihkoa ja
lääkehoitopassia sekä
antaa jatkuvaa palautetta

tekee itsearvioinnin
loppuarviointia varten

antaa sähköisen
opiskelijapalautteen,
CLES+T

loppuarviointi

loppuarviointi

on tarvittaessa yhteydessä
opiskelijavastaavaan

kertoo ja näyttää oman
työnkuvansa opiskelijalle

erityisasiantuntija

ohjaava opettaja

tutustuu poliklinikan
lääkehoitoon

on tarvittaessa yhteydessä
opiskelijaan ja
opiskelijavastaavaan

vastaanottaa arvioinnin
harjoittelusta

tekee harjoittelun
loppumiseen liittyvät asiat

