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Opdrag

Efterår 2019 samarbejdsforum  –nuværende Klinisk Uddannelses Råd (KUR) 

Arbejdsgruppe på tværs af psykiatri, kommuner, hospitaler, KP/UCD og studerende 
(SLS)

Opstart januar 2020 

Covidpause marts 2020-august 2021

Afsluttes januar 2022



Svært når der ikke er 
en universel form

- Hvordan skal den se 
ud?

Fungerer godt 
når der følges op 

på den

Ingen ved 
hvorfor den er 

der

Ligegyldig

En stressfaktor

Man gør det for at 
gøre den kliniske 
vejleder tilfreds

SLS

En fortrykt 
studieplan kan 
fjerne noget af 

stressen

Den hjælper 
med struktur



Udviklingspotentialer

Kliniske vejleder skal understøttes i anvendelsen (fx temadage)

Den skal italesættes som et dynamisk værktøj

Følge den studerende gennem hele studiet a’la Logbog i medicinhåndtering

Et samspil mellem klinik og skole

Progression gennem studiet
Hvad er fælles for alle semestre?

Hvad er specifikt for de enkelte semestre?



Status på 
arbejdet

Formål

• minder om Logbog i medicinhåndtering i sin 
opbygning.

• Et princip at alt information af klinisk relevans 
samles ét sted

• links til Rammer og Krav, semesterbeskrivelser.

Ramme

• Generel studieplan/klinikstedets 
læringsmuligheder

• præsentation

• Samarbejdsaftale

• ”Læringslog”

Indhold (i proces)





Samarbejdsaftale
– 1. semester

Navn                                                                Studienummer                                             Dato

Samarbejdsaftale 1. semester

Med udgangspunkt i din kliniske uddannelse på 1. semester, skal du udarbejde en samarbejdsaftale som du uploader i 

Praktikportalen efter første studiesamtale på 1. semester. 

Dine overvejelser vedrørende det at blive 

sygeplejerske

Aftaler om samtaler, studieaktiviteter og 

forudsætningskrav

Forudsætningskrav:

▪ Mødepligt

Studieaktivitetskrav:

▪ Studiesamtaler

▪

▪ Observation og dataindsamling

▪ Logbog i medicinhåndtering

Refleksion over dagene i klinisk 
undervisning – hvad undrer dig og hvad har 
du brug for at fordybe dig yderligere i?

Litteratur

Feedback 

Du noterer pointerne fra din afsluttende studiesamtale: 

- Hvordan har du arbejdet med semestrets mål 

for læringsudbytte?

Feedforward
Du noterer pointerne fra din afsluttende studiesamtale:
- Hvad skal du arbejde videre med?

Den kliniske underviser/vejleder godkender i Praktikportalen, når hele samarbejdsaftalen incl. feedback og 

feedforward, er udfyldt og uploadet. Du arbejder videre med denne samarbejdsaftale på 2. semester.



Læringslog
– 2. semester

Navn                                                                           Studienr                                      Dato

Læringslog 1
2. semester

Med udgangspunkt i et patient-/borgerforløb analyserer og reflekterer du skriftligt over din udførte sygepleje.  

Du skriver i stikord og bruger fagudtryk (hvad siger arbejdsgruppen?)

Beskrivelse af patienten og 

situationen/forløbet 
Kort præsentation af patient, aktuelle sygdomsforløb og 
situation/forløb
Eks. Køn, alder, sygdomsforløb, aktuelle 
funktionsniveau, vitale værdier, ernæringstilstand, 
sociale forhold, kognitivt niveau, oplevelse af egen 
situation.

Udvælg et fokusområde, en 

sygeplejehandling, som udspringer af 

patientens situation/forløb

Eksempler: smerter, ernæringsrisiko, tryksår, 

immobilisering, respiration, obstipation, hygiejne, 

urinvejsinfektion, diabetes, KOL, palliation, 

sengelejekomplikationer, kommunikation, reaktion 

på sygdom (skal generaliseres)

Udvælg relevante mål for 

læringsudbytterne

Udvælg det eller de mål for læringsudbytter fra 

semesterbeskrivelsen som du har arbejdet med

Litteratur

Hvilken faglitteratur har du anvendt? 

Refleksion med klinisk vejleder

Skriv væsentlige pointer fra refleksionen

Feedback/læringspunkter

Feedforward

Hvad lærte jeg?

Den kliniske underviser/vejleder godkender i Praktikportalen, når hele læringsloggen, incl. feedback, er udfyldt 

og uploadet.



Implementering

• Pilotafprøvning fra februar 2022

• Et hospital, et psykiatrisk 
center, en kommune. 

• Evt. på udvalgte semestre

• Introduktion for kliniske 
undervisere/vejledere 

• Kontinuerlig tilbagemelding og 
rettelser i lighed med 
processen for Logbog i 
medicinhåndtering



Spørgsmål, 
kommentarer og 
interesse for 
pilotafprøvning 

Charlotte Bjørn
Klinisk koordinator, KP

Mail: chab@kp.dk

Betina Wilhjelm
Koordinerende Klinisk Uddannelsesansvarlig spl., RH

Mail: betina.wilhjelm@regionh.dk

Katrine Odgaard
Uddannelseskonsulent CHRU, Region Hovedstaden

Mail: katrine.helle.nymark.odgaard.01@regionh.dk

Birgitte Lichtenstein
Uddannelseskonsulent CHRU, Region Hovedstaden

Mail: birgitte.lichtenstein@regionh.dk
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