Esbjerg den 03.09 2018/AHI

Retningslinjer for opgave/dataindsamling i praksis til
brug for eksamination i det uddannelsesspecifikke
fag Farmakologi og medicinhåndtering
Formål:
At arbejde med en helhed inden for faget farmakologi og medicinhåndtering, hvor transfer skabes
ved at teori understøtter praksis og skaber grundlag for efterfølgende eksamination
Mål:




At træne og udvikle det du har lært på skolen
At styrke din fagidentitet som kommende social og sundhedsassistent
At praksis integreres i farmakologiprøven

Vejledning:
Du indsamler data i praktik periode 1B i form af en dataindsamling og en medicin liste.
1. Dataindsamling: En beskrivelse af en “typisk borger” med fysiske, psykiske og sociale
data (højde og vægt skal fremgå). Diagnoser og symptomer samt udfordringer i forhold til
medicin inddrages, derfor skal det være en borger der modtager hjælp til medicin
dispensering. Din dataindsamling skal laves med udgangspunkt i sygeplejeprocessen.1
2. En typisk borger: Er ikke en bestemt borger, men i stedet en borger som er repræsentativ
for det generelle billede af en borger fra praksis. Eksempelvis en borger inden for de store
livsstilssygdomme som KOL, hjertekarsygdomme, cancer, apopleksi og/eller en
postoperativ borger med fx collum femoris fraktur og/eller en palliativ borger herunder
smerter og/eller psykiatriske problemstillinger fx demens og depression.
3. Sundhedspædagogik: Du skal beskrive aktuelle problemstillinger i forhold til dispensering,
administration samt hvad der ydes hjælp til i øvrigt.
4. Medicinlisten: Der skal medfølge en medicin liste på max 6 præparater samt 1-2 PN
5. Krav til både dataindsamling og medicinlisten: Må max fylde to sider af 1200 tegn pr
side og medicinlisten skal udfyldes svarende til bilag 1. Begge dele skal være anonymt.
6. Tidsperspektiv: Det anbefales at bruge 8 timer i de sidste 4 uger for din praktikperiode til
at indsamle data samt udarbejde beskrivelsen. Du tager din beskrivelse med på skole efter
endt praktik hvor det vil indgå i undervisningen og som grundlag for eksaminationen ultimo
2. skoleperiode.
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Ida Orlando Sygeplejeproces bilag 1
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Bilag 1

Ida Orlando sygeplejeprocessen:
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