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1. Status, erfaringsudveksling og overblik
på Corona-situationens betydning for klinisk
undervisning

Det fra ministeriets side besluttet, at med få undtagelser erstattes mistet praktik ikke. Status primo maj på gennemførelsen af den kliniske undervisning i
forårssemesteret:
1. semester
Med undtagelse af ca 40 studerende (der har været i egentlig praktik i kommuner) har 1. semester fået omlagt deres klinisk undervisning til 3 ugers digitalt
understøttet forløb.
Meget ros til det digitale materiale – der er resultatet af en stor indsats fra
Center for HRs folk – og et super godt samarbejde mellem kommuner, region
og KP. De studerende har været glade for materialet til det digitale forløb, men
tidsforbruget har nok været noget lavere end forventet.
Den 4. uge af den kliniske undervisning afvikles ikke pga. ministerens udmelding og fordi det næppe er realistisk at kunne samle så mange studerende og
personale inden sommerferien.
Der er behov for videre drøftelser mellem KP, Region og kommuner ift. Forberedelse af de studerendes start på klinik 2. semester i uge 35, ligesom afholdelse af uge 46 på det nye kommende 1. semester skal afklares nærmere.
3. semester
Der er enkelte studerende i socialpsykiatrien, der fortsat er hjemsendt og der
er ikke fundet erstatningsplader – de får derfor digitalt understøttet undervisning hele perioden. Disse studerende vil komme til at mangle EU-kryds i psykiatri-praktik, som de senere skal indhente.
4. semester
De allerfleste studerende får efter ministerens og KLs udmelding nogle ugers
klinisk praktik – enkelte steder har afvist studerende fordi de har studiejob på
hospitaler med akutfunktion eller C19-funktioner. Nogle er der fundet
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alternative løsninger for. Andre kommer ikke i praktik. Der er også et antal
studerende i risikogruppe, der ikke møder op i praktik. Disse studerende modtager digitalt understøttede studieaktiviteter af KP-undervisere.
Mange studerende vil ikke nå at få deres praktik-børnekryds. Hvis man i kommuner vurderer at erstatningsundervisning for sundhedsplejen er ok - skal der
godkendes i Praktikportalen. Hvis de studerende ikke har modtaget erstatningsundervisning for sundhedsplejen, lades feltet åbent.
Hvis kommunerne efterfølgende laver en sundhedsplejeaktivitet til den studerende, skal de kontakte Charlotte Bjørn – så sikrer hun dokumentation.
Der skal fremadrettet etableres løsninger i tværgående samarbejde, der sikrer
at alle studerende inden endt uddannelse får deres praktik-børne-kryds (nogle
på 2. semester mangler også). KP-har bolden, men det haster mindre.
Klinisk rettet prøve på 4. semester i overgangsform omlægges til skriftlig prøve
tilrettelagt og afholdt af KP - som henter input til prøven i eksisterende samarbejdsgruppe om klinisk undervisning.
5. semester
ca 80 studerende primært på Rigshospitalet har ikke været i klinisk praktik.
Men alle har modtaget undervisning og kan gå til prøven i uge 19.
Disse studerende vil som følge af ovenstående skulle have særlig indplacering
på et klinisk undervisningssted på 6. semester, der kan sikre at der på 6. semester fagligt og praktisk kan kompenseres for noget af det mistede. Der arbejdes
med en løsning, hvor de studerende fra RH bliver på RH i 6. semester
6. semester
Alle studerende der kan og vil er i praktik igen 1. maj. Mistet praktik ind til da
erstattes ikke. Alle der ikke er i klinisk praktik første maj vurderes særskilt og
der findes løsninger, der sikrer fagligt forsvarligt forløb. Dette kan betyde aftaler om forlængelse af praktik, orlov, sygemeldinger og nyt forløb i efteråret.
Disse studerendes forløb drøftes og håndholdes i samarbejdet mellem klinik,
klinisk koordinator og evt. uddannelsesleder.
Den kliniske prøve på 6. semester vil blive bedømt som bestået/ikke-bestået,
da de studerende har haft meget forskellige mulighed for at arbejde med semesterets læringsmål.
Prøven vil blive afholdt som beskrevet i semesterbeskrivelsen – med fremmøde i klinikken af den studerende og klinisk vejleder – afhængig af situationen til sommer vil KP-underviseren evt. skulle deltage virtuelt.
Der har været nogle problemer med tydelig og timet kommunikation om 6. semester prøverne mm til klinikken og underviserne. Det beklages – alle gør sig
umage men ind i mellem smutter det i denne situation!

Særlige opmærksomhedspunkter
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Corona-konsekvenser der skal
kompenseres for hen ad vejen

Forslag til løsning til senere
drøftelser

Hvornår

Ca. 12-15 studerende mangler psykiatri praktik på 3. semester og dermed
deres psykiatri EU-kravs-kryds

Fx krav om min 14 dages psykiatriophold på 6. semester som led i tværgående studieaktivitetskrav?

Efterår 2021
(der når de 6. semester)

Ca 20 studerende mangler praktik i primær sektor fra 4. semester

Fx min. 14 dages primærophold på 6.
semester som led i tværgående studieaktivitetskrav

Forår 2020

Eller
Primær enten på 5. eller 6. semester
efter eget ønske

Efterår 2020 eller forår 2021

En enkelt eller to mangler somatik på
fællesdelen

Somatik på både 5. og 6. semester?

Efterår 2020 eller forår 2021

X? studerende mangler sundhedsplejerske ophold/praktikbørnekryds fra 2.
eller 4. semester

Afdækkes hvor mange når semestret
er slut - og plan for kompensation skal
lægges i samarbejdet

Inden de er færdige på studiet

2. Ønskeprocesser og fordelinger til efteråret
– konsekvenser
af forårets corona-situation

Sygeplejerskeuddannelsen modtager ikke internationale studerende i efterårssemesteret 2020.
Ca 10 6. semesterstuderende rekrutteres til uddannelseshospitals-projektet i
Frederikssund til efteråret uden om fordelingsnøglen. Dette er en pragmatisk
løsning om ganske få studerende i den samlede mængde j- fordi alt er rykket
omkring både projektet og fordelingsproces her i foråret.
Fra kommunal side var der en opmærksomhed på, hvor mange studerende der
fremadrettet vil indgå i projektet, og hvordan de tæller med i den samlede dimensionering og fordeling mellem region og kommuner.

Mødedeltagerne godkendte planen for fordelingsprocessen. Se skema:
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Efterår 2020
1. semester

2.

semester

Fordelingsprocesser
Fordelingsproces som normalt efter studiestart

Bemærkninger
Vi kender ikke øget optag endnu

Er fordelt på 1. semester

Evt. ændringer løses lokalt og meldes ind til Gitte eller
Charlotte hurtigst muligt.
Der vil også være enkelte nye fra orlov etc. som fordeles
på ledige pladser efter fordelingsnøgler

3.

semester

Fordeles og placeres
3.1 før sommerferien efter ny tidsplan
3.2 efter sommerferien efter vanlig
tidsplan

Første hold på ren 2018 Studieordning

4.

semester

Overgangssemester
– ønskeproces efter planen (efterår)

Fortsat studerende der er startet på 2016 studieordning
og er ved at overgå helt til 2018. Få studerende til somatikken i nord

5.

semester

Ønskeproces efter ny tidsplan
forår

Der er studerende der helt har mistet praktik på 4. semester der skal håndholdes i placeringen.

6.

semester

Ønskeproces efter ny tidsplan

71 studerende der ikke fik praktik på 5.semester, fortsætter på RH på samme pladser i 6 semester for at kunne
sikre opfølgning
Øvrige studerende der mistede hele deres praktik – får
mulighed for at ønske – men håndholdes så deres samlede klinikforløb er fagligt vurderet
Der etableres ca. 10 projektpladser på Uddannelsesafdelingen i Frederikssund – de holdes ude af fordelingsnøgler i dette efterår – der forgår særlig rekruttering.
Vi forventer at der er lidt flere 6. semesterstuderende end
vi plejer pga. orlov og sygemeldinger i foråret – men måske udligner det sig

Fordelingsprocesser
3. 5. og 6. semester
Antal forventede
pladser meldes fra
STU
Indmelde pladser til
fra hospital og psyk
til Gitte
Studerende ønsker
på 5. og 6. semester

Normalt

Forår 2020

Bemærkninger

Uge 20
(11. maj)

Charlotte og Gitte (KP) sender tal ud til
klinikken

Uge 11-15

Uge 21 – 22

Deadline er super vigtig her – der er meget kort tid til alle dele af processen

Uge 24

Uge 24

Uge 26/27

Uge 27/28

Fordeling klar
3. Eventuelt

Status på øget dimensionering på Sygeplejerskeuddannelsen kendes ikke
endnu. Der har været en proces hvor region og kommuner har meldt ind hvor
mange ekstra pladser de er parat til stille med.
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Der er nyt klinik-evalueringssystem under udvikling i samarbejde mellem KP,
Region og enkelte kommuner. Systemet er rettet mod alle uddannelser med
fællesspørgsmål. Uddannelsesspecifikke spørgsmål er under udvikling lige nu.
Studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen har været test på fællesspørgsmålene i vinter. De første resultater er på vej. Udvikling af systemet fortsætter.
Der efterspørges kommunikation om roller og opgaver i klinikken der understøtter at de studerende svarer i kommuner. Dorte tager det med tilbage til
dem der arbejder med udviklingen af konceptet.
Det er Dortes sidste møde ifht. at koordinere samarbejdet på tværs i sygeplejerskeuddannelsen mellem KP, Region og Kommuner, da hun forlader KP og
sygeplejerskeuddannelsen til fordel for Region H og Sektion for Grunduddannelser og Uddannelsesudvikling fra 1.6. Ind til videre vil Uddannelsesleder
Lene Just overtage nogle af Dortes funktioner i forhold til kliniksamarbejdet.
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