SUNDHED OG FORSVAR

F ORS VARET S SANITETSKOMMANDO

HOSPITALSPRAKTIK
Anæstesiafdeling &
Akutafdeling
SOF (N-NSOCM)

HOSPITALSPRAKTIK – SOF (N-NSOCM)
Forord

Mål med praktikken

Specialstyrkerne (SOF) (Jægerkorps/
Frømandskorps) i Danmark har indledt
et nordisk samarbejde med Sverige,
Finland og Norge for at kvalitetsudvikle
SOF Medic uddannelsen.
Medics fra specialstyrkerne forventes at
have udvidet sanitetsmands kompetencer i forhold til konventionelle styrker,
da de forventes at skulle udøve deres
fag under særdeles vanskelige forhold,
oftest med forsinket overflytning til
sygehus.

Praktik på akutmodtagelses afdelinger:

N-NSOCM uddannelsen
Uddannelsen hedder Nordic NATO
Special Operations Combat Medic
(N-NSOCM) og forløber over 20 uger.
Uddannelsen er et modulopbygget
forløb, og de enkelte moduler afholdes i
de forskellige nordiske lande.
Eleverne uddannes i farmakologi,
anatomi, fysiologi, traumatologi med
simulation (dødt/levende væv),
sygdomslære, tropemedicin mm.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen
af 3 dages varighed.
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Formålet er at kursisten får mulighed for at benytte
deres tillærte kompetencer herunder ABCDE,
monitorering, PVK anlæggelse, væskeinfusion,
behandling af sår herunder brandsårsbehandling,
vurdering af smerter mm.

Praktik på anæstesi
/opvågningsafdelingen:
Der er behov for at kursisten opnår praktisk erfaring
i at håndtere frie luftveje, kunne ventilere på maske,
anlæggelse af laryngsmaske samt assistere ved
anlæggelse af pleuradræn, intubation og
tracheostomi mm.

Den samlede praktikperiode kan omfatte dag- eller
aftenarbejde samt evt. weekenden.

Den første dag møder du efter aftale i
civilt tøj. Medbring fornuftige indendørs
skiftesko, ikke militærstøvler.

Arbejdsuniform
Du vil få udleveret en hospitals
uniform som dagligt udskiftes og
sendes til rens på hospitalets
renseri. Hospitalsuniformen er
ikke til transport mellem
hospitalet og din bopæl.

Vagter og frihed
Som kursist indgår du ikke i afdelingens
normering. Det er aftalt at du i videst
muligt omfang har samme vilkår, hvad
så vidt angår arbejdstider og vagter som
det faste personale. Af hensyn til dit
udbytte af praktiktjenesten tilstræbes
det, at du deltager i både dag- og
aftenvagter. Nattevagter er ikke så
pædagogiske.

Der vil ikke kunne afholdes
ferie eller anden frihed i
praktikperioden.

Sygdom eller forfald
Hvis du i praktikperioden bliver syg eller
på anden måde bliver forhindret i at
møde, skal du telefonisk melde det til:
Hospitalsafdelingen
Sygemeldingskontoret 3266 3266

Forsikring
Du er i praktikperioden dækket af en
forsikring både for evt. skade på dig selv
og skade på andre.
Hvis du kommer til skade, evt.
med en stikskade, så HUSK at få lavet en
arbejdsskadeanmeldelse.
Kontaktperson ved FSK under
praktikken:
AFDSYPL Malene Mühlbach
Tlf direkte: 728 18037
E-Mail: FSK-U-MMU03@mil.dk

DU ØNSKES EN GOD PRAKTIK!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Mødetid

FORVENTNINGER
Det forventes at du arbejder ud fra
hospitalets hygiejniske principper.
Det forventes at du under dit ophold
efterlever afdelingens krav til
uniformsetikette, idet du ikke bærer
armbåndsur eller fingerringe.
Det forventes at du er imødekommende
overfor anviste opgaver, vejledning og
tager ansvar for egen læring.
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ANÆSTESIAFDELINGEN
Målbeskrivelse
Formålet er at kursisten gennem praktik på en anæstesiafdeling sættes i stand
til at kunne observere, monitorere, behandle og pleje patienter i sit virke som
SOF (N-NSOCM), herunder bl.a.:





Kunne anvende ABCDE.
Kunne anlægge NPA, OPA og laryngsmaske samt assistere ved
intubation, NDC, pleuradræn og nødtracheotomi.
Kunne anlægge PVK og intraossøs adgang.
Kunne administrere medicin, væskeinfusion og blodtransfusion.

AKUTAFDELINGEN
Målbeskrivelse
Formålet er at kursisten gennem praktik på akutafdelingen sættes i stand
til at observere, monitorere, behandle og pleje patienter i sit virke som
SOF (N-NSOCM), herunder bl.a.:








Modtagelse, triagering og monitorering af akutte patienter.
PVK og intraossøs anlæggelse, medicinering og væskeinfusion, herunder blodtransfusion.
Forbrændinger, herunder anvendelse af Parklands formel.
Opnå forståelse for behandling af anafylaktisk shock, hyperventilation, astma, bronkitis,
DVT, epilepsi, hypotermi, feber, besvimelse, diabetes, gastroenteritis, øjenskade og øre
sygdomme, compartment syndrom, forstuvning og brud, herunder luksation og reponering,
traumer, hedeslag, influenza, meningitis, kvalme, pneumoni, forgiftning, sepsis, UVI.
Vurdering af sår, herunder oprensning og suturering, infektion, bidsår.
Kunne foretage smertevurdering herunder abdominalsmerter, ondt i halsen,
hovedpine/nakkesmerter og brystsmerter.

Fra kursisten vedr. anæstesiafdeling
Hvordan blev du modtaget og introduceret på afdelingen?

Tag en kopi af skemaet efter udfyldelse og aflever det til afdelingen

Hvordan blev forventningssamtalen gennemført?

Hvordan oplevede du den faglige støtte/hjælp fra afdelingens personale?

Hvordan var dit udbytte af praktikopholdet på afdelingen?

Har du supplerende bemærkninger ros/ris?

Dato og kursistens underskrift

Dato og sygeplejerskens underskrift

EVALUERING- OG TILBAGEMELDINGSSKEMA

TILBAGEMELDINGSSKEMA

Fra kursisten vedr. akutafdelingen
Hvordan blev du modtaget og introduceret på afdelingen?

Tag en kopi af skemaet efter udfyldelse og aflever det til afdelingen

Hvordan blev forventningssamtalen gennemført?

Hvordan oplevede du den faglige støtte/hjælp fra afdelingens personale?

Hvordan var dit udbytte af praktikopholdet på afdelingen?

Har du supplerende bemærkninger ros/ris?

Dato og kursistens underskrift

Dato og sygeplejerskens underskrift

EVALUERING- OG TILBAGEMELDINGSSKEMA

TILBAGEMELDINGSSKEMA

Dette uddannelseshæfte er udarbejdet
af Forsvaret Sanitetskommando.
Hæftet er et arbejdshæfte til støtte for
kursisten og mentor under praktikopholdet.
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