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Baggrund  

I hovedstadsregionen er det tre uddannelsesinstitutioner samt region og kommuner, der i samarbejde er 

involveret i den kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Det er en fælles opgave at sikre, at den 

kliniske undervisning er relevant og aktuel og har et fagligt og pædagogisk højt niveau på tværs af 

organisationer, institutioner og undervisningssteder. 

 

SSKU er et samarbejdsforum om klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen, der har et strategisk 

fokus på at bidrage til at sikre fælles retning, rammer og vilkår for, at der uddannes sygeplejersker med et 

højt og relevant kompetenceniveau i regionen. SSKU består derfor af repræsentanter for de aktører, der på 

strategisk beslutningsniveau har viden om og indflydelse på disse områder i hhv. uddannelsesinstitutionerne, 

kommunerne og regionen.  

 

Formål, mål og opgaver 

Formålet med Strategisk Samarbejdsforum for Klinisk Undervisning (SSKU) er at bidrage til fortsat 

kvalificering af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen ved at:  

 

 Bidrage til informations-flow til og fra uddannelsesinstitutionerne og de institutioner i regionen og 

kommunerne, der bidrager til klinisk undervisning af sygeplejerskestuderende 

 

 Sikre videndeling om udvikling, som har indflydelse på uddannelsesområdet bl.a. 

bekendtgørelse/studieordning og politikområdet  

 

 Sikre videndeling om relevante strategier og bevægelser i institutioner, der har betydning for den kliniske 

uddannelse af sygeplejestuderende 

 

 Give anbefalinger f.eks. til uddannelsesinstitutionerne, Center for HR, regionale institutioner, kommuner 

og Regional Klinisk Udvalg (RKU) m.fl. i forhold til udvikling og tiltag, der handler om klinisk uddannelse 

 

 Drøfte emner og problemstillinger, der er relevante og aktuelle i forhold til arbejdet i RKU – emnerne 

bringes ind i SSKU på et taktisk og strategisk niveau  

 

 Drøfte studerendes og dimittenders handlingskompetencer og færdigheder  

 

 Bidrage til at sætte klarhed og retning på, hvilke satsninger det er relevant at gå efter i den kliniske 

undervisning, og hvordan ændrede læringsformer og læringsmuligheder i klinikken kan/skal tages i brug 

 

SSKU’s arbejde skal i høj grad ses i sammenhæng med opgaver og formål for Regional Klinisk Udvalg 

(RKU).  

SSKU skal især beskæftige sig med samarbejdet om klinisk uddannelse på et strategisk og taktisk niveau, 

dvs. bidrage til at tydeliggøre retning og beslutningsveje for det strategisk operationelle samarbejde om 

klinisk undervisning, der foregår i RKU.  
 

Sammensætning og konstituering 

Repræsentationen fordeler sig på tre områder; uddannelsesinstitutionerne, regionale institutioner og 

kommunerne. Fordelingen i de tre repræsentationsområder aftales internt og meldes ind til formandskabet. 

Ændringer i repræsentationen meldes hurtigst muligt og løbende ind til formandsskabet. 



Strategisk Samarbejdsforum for Klinisk Undervisning i sygeplejerskeuddannelsen i Region Hovedstaden 

 

Den samlede repræsentation for hvert område har ansvar for, at man dels repræsenterer sit område, når 

man i dette forum drøfter klinisk uddannelse, dels forpligtiger sig til at bære viden og anbefalinger fra dette 

forum tilbage i sit område, der altså er bredere end ens egen organisation. 

 

Uddannelsesinstitutionerne: 

 Professionshøjskolen Metropol  

 Professionshøjskolen UCC 

 UC Diakonissestiftelsen 

 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

Regionen: 

 Center for HR 

 Somatik 

 Psykiatri 

  

Kommunerne: 

 3 kommunale repræsentanter heraf 1 repræsentant fra KKR med koordinerende funktion   

 

Formandskab går på skift et år af gangen og formanden stiller sekretariatsbistand til rådighed. 

 

Plan for formandskab:  

2013; Uddannelsesinstitutionerne  

2014: Regionen  

2015: Kommunerne  

 

Møder 

 Der holdes møder 2-4 x årligt 

 Formanden har ansvar for indkaldelse, dagsorden og afholdelse af møder 

 Der udarbejdes et årshjul for emner til møderne, der suppleres med faste og aktuelle punkter  

 Særlige ønsker til dagsordenen indsendes til formandskabet senest 14 dage før møde 

 Dagsorden med bilag udsendes senest 7 dage før mødet   

 Der tages referat af alle møder 

 Referat godkendes af de tilstedeværende senest 14 dage efter mødet 

 Godkendte referater lægges på hjemmeside for klinisk uddannelse: www.kurh.dk og fremsendes til 

medlemmer af RKU og klinisk koordinator for den fælles kliniske koordinationsenhed 

 

 

 

http://www.kurh.dk/

