
Velkommen til dialogmøde 
på Sygeplejerskeuddannelsen 
Hvidovre/Amager og tilhørende kommuner

November 2021



Program for dagen
12.00-12.15 Velkomst og fælles orienteringspunkter fra Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesleder Susan Ptak Rasmussen 

12.15-12.35 Status på arbejdet med den individuelle studieplan
Uddannelseskonsulent Katrine Odgaard

12.35-13.00 Copenhagen Honours College
Projektleder Niels Sandholm

13.00-13.10 Pause

13.10-13.30 Hvad underviser vi i på 3. semester?
- v/semesterkoordinator Anne Vinther Schmidt

13.30-14.00 Hvad underviser vi i på 4. semester?
- v/semesterkoordinator Karen Tind Nielsen

14.00-14.40 Workshops – 3. og 4. semester
(inkl. kaffe Facilitering v. Ledelseskonsulent Liisa Fallesen
og kage)

Workshop 4. semester:
Vi sætter fokus på den kliniske prøve på semesteret.

Workshop 3. semester:
Fokus på forudsætningskravet klinisk studieaktivitet

14.40-15.00 Gensidige gå hjem-informationer



Individuel studieplan
Dialogmøder efterår 2021

Katrine Odgaard

Uddannelseskonsulent CHRU Region Hovedstaden



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?



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



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

mailto:chab@kp.dk
mailto:betina.wilhjelm@regionh.dk
mailto:katrine.helle.nymark.odgaard.01@regionh.dk
mailto:birgitte.lichtenstein@regionh.dk
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Copenhagen Honours
College



Samarbejdspartnere: 

Amager/Hvidovre & 

Bispebjerg 

hospitaler, 

Københavns & 

Frederiksberg 

kommune
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ELEMENTER I HONOURS-
PROGRAMMET

• Beriget curriculum i sygepleje til ældre 

• Fokuseret klinisk uddannelse i +75 årige, 

KOL & T2-DM  

• Mentorstøttede undervisningsformer 

• Inkluderende og forpligtende studiemiljø

Det berigede 
curriculum svarer til 

30 ECTS som 
fordeles over 4, 5, 6 

og 7. semester.

Uddannelsen 
gennemføres på 

normeret tid.
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FORMÅL MED HONOURSPROGRAMMET

• At dimittender tilegner sig specialiserede kompetencer, der 

ligger ud over grunduddannelsen i plejeforløb til ældre med 

KOL og type 2-diabetes

• At motivere nyuddannede til karriereforløb i sygepleje til 

ældre medicinske patienter

• At skabe viden der styrker og udvikler grunduddannelsen 
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Hvordan oversættes formålet?

▪ Gentagelse er al lærdoms moder. Men varieret gentagelse = 

mange patienter med samme diagnoser/problemstillinger i 

forskellige kontekster.

▪ Dybere og mere viden = læse bredere og mere (patientcases 

og sygdomslære, farmakologi og sygepleje)

▪ Dybere og bredere erfaring = træne og øve sygepleje til flere 

patienter med samme diagnoser/problemstillinger i forskellige 

faser og i forløb
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Hvordan ser hele CHC ud for studerende?

4.semester: Internat før studiestart. CHC-kursus hver onsdag fx til kl. 18 (når I er på 
teorikursus) + weekend uge 43/14. Når I er i praktik bruges studiedage på CHC-praktik. 
Semesterafslutning mandag i uge 5/26.

5.semester: 2 weekender. Fra uge 20 -25/49-3 CHC-kursus hver onsdag. 
Semesterafslutning uge 26/5.

Sommerskole på Færøerne uge 33/34 (august)

6.semester: 2 weekender + studiedage (fra uge 36-51) til CHC praktik/kurser/aktiviteter + 
casecompetition (24 timers konkurrence. Er ikke placeret endnu)

7.semester: I det valgfrie element (som er det ordinære) placeres/vælger I hos den 
praksispartner, der stiller problemstillingen og bruger praktikken til at komme ind i 
hverdagen, se problemstillingen fra flere perspektiver og evt. starte indsamling af empiri. I 
lighed med det ordinære 7.1 skal I have metodekurser i uge 10. CHC kurser onsdag i uge 
7+8+9. Masterclass i uge 23. Videnssymposium i uge 26.

15. november 2021
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Praktikpakker
Pakkenr 4.semester = 10 uger 5.semester = 6 uger 6.semester = 20 uger Mentorer:Praksis/ KP

1 BFH Lungemed BFH Akutmodtagelse 5.1 Frederiksberg Sabrina/ Karin (KBKN)

2 BFH Lungemed BFH Akutmodtagelse 5.1 Frederiksberg Claus/ Karin (KBKN)

3 BFH Lungemed BFH Akutmodtagelse 5.1 Frederiksberg Sabrina/Pernille (PEFA)

4 Frederiksberg BFH Akutmodtagelse 5.1 BFH Endokrinologi Marie/Katrine (KAHA)

5 Frederiksberg BFH Akutmodtagelse 5.2 BFH Lungemed Cathrine/Frederikke (FRKL)

6 Frederiksberg BFH Akutmodtagelse 5.2 BFH Lungemed Vibeke/Nanna (NAKA)

7 Frederiksberg BFH Akutmodtagelse 5.2 BFH Lungemed Anne-Mette/ Frederikke (FRKL)

8 HVH Lunge/ Endo HVH Akutmodtag MED 

5.1

København Tina/ Carsten (CARP)

9 HVH Lunge/ Endo HVH Akutmodtag MED 

5.2

København Anette/ Carsten (CARP)

10 København HVH Lunge/Endo 5.2 HVH Lunge/ Endo Juddie/Annegrethe (AGNI)

11 København HVH Lunge/Endo 5.2 HVH Lunge/ Endo Elisabeth/Mette (MEMA)

12 København HVH Akutmodtag MED 

5.1

HVH Lunge/ Endo Lea/ Mette (MEMA)

13 København HVH Lunge/ Endo 5.1 HVH Akutmodtag MED Juddie/Marie-Louise (MSJO)

14 HVH Akutmodtag MED HVH Lunge/ Endo 5.1 København Kirsa/Hanne (HAFM)

15 HVH Akutmodtag MED HVH Lunge/ Endo 5.1 København Ann-Sofie (Fie)/ Hanne (HAFM)
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Tjekliste - uddrag
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Log-bog

Disposition af CHC-S-notater.
1. Alder, køn, diagnose

2. Aktuel klinisk situation og opgave (ultrakort)

3. Problem-beskrivelse ved hjælp af PES-modellen (Problem, årsag, symptomer)

4. Mulige udfald, scenarier

Med logbogen opbygges et skriftliggjort, ”personligt arkiv” over læringsforløb og 
situationer, man kan vende tilbage til for inspiration, evaluering og refleksion
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Om CHC på diverse sites: 

https://www.instagram.com/chcsygepleje/ (de studerendes egen profil)

Film fra internat: 

https://video.kp.dk/media/CHC-S+Introduktion+2021/0_8wn3ekdw

KP: https://www.kp.dk/nyheder/nyt-uddannelsesforloeb-ruster-flere-

sygeplejerskestuderende-til-aeldreomraadet/

https://www.instagram.com/chcsygepleje/
https://video.kp.dk/media/CHC-S+Introduktion+2021/0_8wn3ekdw
https://www.kp.dk/nyheder/nyt-uddannelsesforloeb-ruster-flere-sygeplejerskestuderende-til-aeldreomraadet/
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Følgeforskning:

▪ Arbejdspakke 1: Læring og test af kliniske kompetencer hos de 
studerende - KP og KU/UCSF

▪ Arbejdspakke 2: En ekstern virkningsevaluering af 

programmets effekt – Dansk Evalueringsinstitut – EVA

▪ Arbejdspakke 3: Karrierevalg efter CHC-S – kohorte studie -

KP og Den Danske Sygeplejerskekohorte

▪ Arbejdspakke 4: Formidling, netværksdannelse og videndeling 
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Pause



Den teoretiske del af 3. 
semester
Dialogmøde, skole-klinik

15. november 2021

Anne Vinther Schmidt
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Ugeforløb, 3.semester

15. november 2021

Uge 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Spor 
3.1

Hold 
A-F 
og V

Klinisk undervisning

deltema 1 → 

deltema 2 → 

deltema 3

Projekt-
periode

P P

Spor
3.2

Hold 
G-K

deltema 1 → 

deltema 2 → 

deltema 3

Klinisk undervisning
Projekt-
periode

P P

Semesterets tema: 

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og 

fagprofessionelle i og på tværs af sektorer
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Team 1 (forsk):

teamkoordinator: Anne

Team 2 (psyk):

teamkoordinator: Annette og Anne

Team 3 (neuro):

teamkoordinator: Annette

Teams på 3. semester
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Arbejdsgrupper på 3. semester

1.Intro til 3.sem, gruppesamarbejde, kickoff og workshops

2.Videnskabsteori og forskningsetik

3.Kvantitativt forløb

4.Kvalitativt forløb

5.Artikellæsning

6.Psyk. sygepleje

7.Neurol. sygepleje og demens

8.SIM (neuro)

9.Psykologi

10.Pædagogik og kommunikation

11.Anfys, sygdomslære, farmakologi, ernæring

12.Medicinhåndtering
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Introduktion til 3. semester, teoriforløbet

Første dag i teoriforløbet introduceres de studerende med flg. 
indhold:

• Hvem er vi i klassen?
• Oplevelser, erfaringer og forventninger
• Hvad tager I med fra 1. studieår?
• Indhold i og opbygning af 3.semester
• Om at arbejde i grupper
• Evaluering af 3. semester
• Præsentation af KP’s honours-program (CHC)
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Deltema 1:
Forskningsmetoder og videnskabsteori i 
en sygeplejefaglig kontekst

Introduktion til videnskabsteori: 2 lektioner

Kvantitative forskningsmetoder i sygeplejen: 3+3+3 lektioner

Obligatorisk øvelse, kvantitative metoder: 6 lektioner

Kvalitative forskningsmetoder i sygeplejen: 3+3+3 lektioner

Obligatorisk øvelse, kvalitative metoder: 6 lektioner

Forskningsetik 2 lektioner

Artikellæsning, kvantitative forskningsmetoder 2 lektioner

Artikellæsning, kvalitative forskningsmetoder 2 lektioner

Gruppesamarbejde: 2 lektioner
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Deltema 2:
Situationsbestemt kommunikation i en 
psykiatrisk sygeplejefaglig kontekst
Nervesystemet 1 og 2: 3+3 lektioner

Psykiatrisk sygepleje 1,2,3,4,og 5: 3+2+2+4+3 lektioner
(uddybes på næste slides)

Sygdomslære, psykisk lidelse: 4 lektioner
(uddybes på næste slides)

Farmakologi, psykofarmaka : 4 lektioner
(uddybes på næste slides)

Psykologi 1 og 2: 4+4 lektioner

Kommunikation 1 og 2: 3+3 lektioner

Pædagogik 1 og 2: 3+4 lektioner

Obligatorisk øvelse, pædagogik og kommunikation: 6 lektioner
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Psykiatrisk sygepleje 1 og 2

Psykiatrisk sygepleje 1 (3 lektioner):

Forskellige perspektiver på recovery udfoldes og diskuteres. De 
forskellige perspektivers implikationer for praksis diskuteres og relateres 
til kliniske beslutningstagen og klinisk lederskab. Lektionerne vil foregå 
som holdundervisning.

Psykiatrisk sygepleje 2 (2 lektioner):

To ambassadører fra ”En af os”-kampagnen og psykinfo kommer 
og holder oplæg. De vil fortælle deres personlige oplevelser og erfaringer 
med psykiske udfordringer, samt hvordan det er at leve med en 
psykiatrisk diagnose. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
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Psykiatrisk sygepleje 3, 4 og 5
Psykiatrisk sygepleje 3 (2 lektioner):

Fokus er på etiske dilemmaer og juridiske problemstillinger i en 
psykiatrisk kontekst. Som sygeplejerske og studerende i psykiatrien står 
I ofte i svære etiske situationer, hvor der skal træffes vanskelige valg. 
Hvilken vej skal man gå som sygeplejerske, når juridiske forhold, fysiske 
rammer, sygeplejefaglighed og personer med psykiske vanskeligheders 
egne behov udfordrer hinanden? Og hvilke handlemuligheder har vi?

Psykiatrisk sygepleje 4 (4 lektioner):

Med udgangspunkt i et digitalt undervisningsmateriale mødes de 
studerende i deres grupper og besvarer, træner og øver The Tidal Model 
– også kaldet tidevandsmodellen.

Psykiatrisk sygepleje 5 (3 lektioner):

En simulations- og refleksionsøvelse, hvor psykiatriske 
sygeplejeinterventioner afprøves i forhold til RECOVERY og der  
reflekteres over simulationen



Københavns Professionshøjskole37

Psykiatri, sygdomslære og farmakologi

Sygdomslære (4 lektioner):

Psykisk lidelse – i et udefra perspektiv:En bearbejdning af 
symptomatologien ved psykiske lidelser, ICD-10 systemet samt 
diagnostiske kriterier og ætiologi for de udvalgte lidelser depression, 
skizofreni og affektive lidelser.

Farmakologi (4 lektioner):

Sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for psykiatri 
med baggrund i klinisk beslutningstagen. Fokus er specialfarmakologi, 
hvor der arbejdes med psykofarmaka (antipsykotika, antidepressiva, 
anxiolytika og hypnotika).
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Deltema 3:
Situationsbestemt kommunikation i en 
neurologisk sygeplejefaglig kontekst
Medicinhåndtering 1,3 og 4 3+3+3 lektioner

Obligatorisk øvelse, medicinhåndtering 2: 2 lektioner

Studiecafe 1 og 2, medicinhåndtering: 2+2 lektioner

Sygdomslære, neurologiske symptomer: 3 lektioner

Apopleksi, sygdomslære og farmakologi: 3+2 lektioner

Neurologisk sygepleje 1,2,3 og 4: 3+4+3+3 lektioner

Psykologi 3:

Kommunikation 3:

Pædagogik 3:

Demenstemadag med pårørende: 4 lektioner

Obligatorisk øvelse, neuro-SIM: 5 lektioner
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Projektperiode

Udlevering af problemstilling og metodetilgang 5 uger før prøven

Kick off, fælles gennemgang af kriterier og rammer 3 lektioner

Værksted, baggrund og litteratursøgning 2 lektioner

Værksted, psykiatri 2 lektioner

Værksted, neurologi 2 lektioner

Værksted, kvalitative metoder 2 lektioner

Værksted, kvantitative metoder 2 lektioner

Vejledning til prøve B i gruppen 2x1 lektioner

Studiecafe 3, medicinhåndtering 3 lektioner

Vejledning til prøve A, fælles for alle hold 3 lektioner

Erstatningsøvelser, gentagelse af de ordinære øvelser 6+6+6

Evaluering af semesteret 2 lektioner
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Prøverne på 3. semester

Prøve A (5 ECTS): 

Afholdes som en intern, individuel digital skriftlig prøve i 
medicinhåndtering.

Prøve B (25 ECTS): 

Prøven afholdes som en intern prøve, der består af et skriftligt projekt 
udarbejdet i grupper af 4-6 studerende med mundtlig udprøvning
ligeledes i grupper. Det skriftlige projekt danner udgangspunkt for den 
mundtlige eksamination og indgår i vurderingen.



4. SEMESTER
Hvad underviser vi i på 4. 
semester?

Ved semesterkoordinator Karen Tind
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Klinisk lederskab af patient- og 
borgerforløb

• 6 ugers valgfri element

• 2 ugers tværprofessionelt forløb –

Innovation på tværs

• 1 uges teoretisk børneforløb

• 2 ugers deltema

• 10 ugers klinik (60 % primær, 40 % 

somatikken)

15. november 2021
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Forudsætningskrav

Der er 3 forudsætningskrav, der skal 
opfyldes for at den studerende kan gå til 

semestrets prøve:

1) Opfyldt mødepligt i den kliniske 
undervisning 

2) Opfyldt mødepligt i obligatoriske øvelser 
i teoretisk undervisning

3) Opfyldt og dokumenteret 1. del af 
Logbog i medicinhåndtering

Forudsætningskrav: 
Forudsætninger, der skal opfyldes 

for, at den studerende kan 
indstilles til semestrets prøve.



TEORETISK 
UNDERVISNING
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Valgfrie elementer

■ At blive ældre i et køns- og kulturperspektiv

■ Digital sygepleje i et ulige samfund

■ Familie, pårørende og netværk

■ Klinisk lederskab i globalt og lokalt perspektiv

■ Kulturmøder og interkulturalitet i sundhedsvæsenet

■ Perspektiver i forhold til rusmidler og afhængighed

■ Kompleks sygepleje i det nære sundhedsvæsen

■ Perspektiver på udsathed, sårbarhed & skrøbelighed

15. november 2021
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Klinisk lederskab

Organisation og ledelse 

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring 

IKT og velfærdsteknologier 

Konflikthåndtering og vanskelige 
situationer 

På de valgfrie elementer er der 
fem fællesforelæsninger
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Innovation på tværs

Der afholdes fire spor, der alle tager 
afsæt i FIRE-modellen:

1. Bevægelse, krop og trivsel

2. Mad, måltider og sundhed

3. Individualiseret forebyggelse og 
behandling

4. Ulighed i sundhed

15. november 2021
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Deltema: Klinisk lederskab og ulighed i 
sundhed i en sygeplejefaglig kontekst

I forhold til klinisk lederskab skal den studerende øve sig i at tilrettelægge sygepleje til det enkelte borger- og 

patientforløb ud fra viden om sociale determinanters betydning for sundheds- og sygdomssammenhænge.

Der arbejdes med teorier, begreber og forskningsresultater, som relaterer til viden om:

■ Ulighed i sundhed i befolkningen

■ Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering/palliation

■ Sundhedsvæsenets organisering regionalt og kommunalt

■ Sundhedskompetencer

15. november 2021



Mere specifikt 

Anton fra Valby

https://www.thinglink.com/scene/1402932946758795267
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Studieaktivitetskrav i forbindelse med deltemaet, med fokus på 
det kommende kliniksted, hvor den studerende undersøger og 
beskriver kommunens eller regionens:

■ Socio-demografiske faktorer

■ Befolkningens sundhedsudfordringer

■ Sundhedsadfærd / livsstil og levevilkår

■ Sundhedspolitikker, strategier og indsatser

■ Evt. kulturelle forholds betydning for livssituationen 

De studerende tilbydes én lektion åben vejledning samt introduktionen i thinglinket i den teoretisk 

undervisning.

Den kliniske vejleder godkender, at opgaven er afleveret i praktikportalen.

15. november 2021
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Krav om børn jf. EU’s anerkendelsesdirektiv
Studerende der er i primære kommunal område

■ Modul A handler om sundhedsfremme og forebyggelse til børn og deres familier; her er du 

blandt andet 3 dage i Sundhedsplejeklinik.

■ Modul B handler om det syge barn og pædiatrisk sygepleje – herunder kommunikation 

med børn og familier. 

Fremadrettet fra F22 vil modul B tilbydes alle på 4. semester i 

forbindelse med deltemaet

15. november 2021



Spørgsmål
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Workshops – 3. og 4. 
semester

Workshop 4. semester:
Vi sætter fokus på den kliniske prøve på semesteret.
Dette lokale

Workshop 3. semester:
Fokus på forudsætningskravet klinisk studieaktivitet
Lokalet bagved



Københavns Professionshøjskole62

Workshop 4. semester – den kliniske prøve

Den kliniske prøve blev afviklet for første gang i 

juni 2021

➢ Hvilke gode erfaringer har vi gjort os?

➢ Hvad kan vi forbedre fremadrettet?

Diskussionsspørgsmål

- dette lokale
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Workshop 3. semester – fokus på 

forudsætningskravet om klinisk studieaktivitet

Hvilke gode erfaringer har gjort os med 

forudsætningskravet – og hvad kan forbedres –

med udgangspunkt i:

➢ En drøftelse af semesterbeskrivelsens kriterier 

for den kliniske studieaktivitet om 

Kommunikation, relation og tværprofessionelt 

og/eller tværsektorielt samarbejde med 

refleksionsforum – herunder 

erfaringer/udfordringer med inddragelse af 

forskningsartikel.

Diskussionsspørgsmål

Lokalet bagved



NYT FRA 
SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

Ved Susan Ptak Rasmussen
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Christina Sølvsteen – Uddannelsesleder 1.studieår T86

➢ Specialuddannet intensiv- og anæstesisygeplejerske og er master 

i positiv psykologi

➢ Kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Bispebjerg 

Hospital

Marie-Louise Sharp Johansen – konst. Uddannelsesleder 1. 

studieår T86

➢ Sygeplejerske, Cand. Cur.

➢ Kommer fra en stilling som Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, 

KP

Susan Ptak Rasmussen – Uddannelsesleder 2. studieår T86

➢ Sygeplejerske, ph.d.

➢ Kommer fra en stilling som Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, 

KP

Nye 
uddannelsesledere
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5 uddannelsesrum
Undervisere i et 
uddannelsesrum er samlet set 
ansvarlige for tilrettelæggelse 
og undervisning af studerende 
fra 1.-7. semester

Semesterkoordinatorer
ansvarlige for faglige 
områder, videndeling, planlæg
ning mv. på tværs af 
uddannelsens semestre og 
uddannelsesrum

Alle ledere har ansvar for 
tværgående indsatser og 
udviklingsopgaver på tværs af 
de 5 rum i uddannelsen

Rum 1

Grisja Vorre 
Strømstad

Rum 2

Marie-Louise
Sharp-

Johansen

Rum 3

Merete 
Brædder

Rum 4

Susan Ptak 
Rasmussen 

Rum 5

Christina 
Sølvsteen  
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Ligeledes en nødvendighed at tage 
nye skridt i måden vi samarbejder på

➢Etablering af en større 
sammenhængskraft fagligt, 
ledelsesmæssigt og i relation til arbejds-
og studenterfællesskaber

➢Fordeling af uddannelsesopgaven og 
dermed af medarbejderne mellem fem 
ledere 

➢Etablering af en tættere ledelsesmæssig 
kobling til de teoretiske og praktiske 
elementer af uddannelsen hos alle 
ledere

”Ekspertpanelet vurderer, at 
sammenhængskraften er 

udfordret både hvad angår 
faglig sammenhæng i løbet af 
uddannelsen og hvad angår 

arbejdsfællesskab og 
relationer mellem 

studerende, medarbejdere og 
ledelse”

Uddannelsesgennemgang 2019
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Formål og baggrund

➢ 5-årigt projekt, opstart i efteråret 2020

➢ skal bidrage til fastholdelse af studerende ved at skabe en stærk 

kobling mellem praksis og teori

➢ skal styrke overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked

➢ skal skabe dygtige dimittender ved at styrke deres kliniske 

kompetencer i et innovativt læringsmiljø, hvor der afprøves nye 

læringsformer tæt på praksis

➢ skal bidrage til at forebygge praksischok

Status

I efteråret 2021 er der i alt 28 studerende fordelt på 1., 2., 4. og 6. 

semester på afdelingen.

I efteråret 2021 igangsættes udviklingsarbejde ift. 

tværsektorielle læringsforløb for de studerende, så de kan være med til 

at styrke overgangen til primær sektor.

Der arbejdes desuden på et formaliseret samarbejde med studerende 

fra øvrige professioner, som skal implementeres i løbet af 2022.

Uddannelses-
hospitalet i 

Frederikssund


