Kommunikationspapir om Uddannelseshospitalet

6. januar 2022

Uddannelseshospitalet er navnet på et projekt, der handler om at udvikle praktikforløb for sygeplejestuderende. Projektet er fysisk placeret på en medicinsk afdeling på Nordsjælland Hospital. Projektet løber i perioden 2020 til 2024. Projektdeltagerne er Nordsjællands Hospital, Københavns Professionshøjskole, Region
Hovedstad, Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune.
Med dette notat beskrives Uddannelseshospitalets kernefortælling, herunder projektets mål, formål og hvordan dette opnås. Nederst fremgår afsnit med fakta og
data i projektet.
Projektets mål og formål
Målet med Uddannelseshospitalet er at skabe stærke dimittender, som er fagligt
sikre, parate til at tage det faglige ansvar på sig, når de kommer i job og som har
lyst til at forfølge og forblive i et arbejdsliv som sygeplejerske
Målet er også at skabe en uddannelsesmodel, der kan rumme mange studerende i
klinisk praksis på samme tid, så der skabes flere praktikpladser for at imødekomme efterspørgslen på sygeplejersker i fremtiden.
Formålet med Uddannelseshospitalet er at skabe en uddannelsesmodel i klinisk
praksis, der styrker studerendes overgang fra uddannelses til praksis mht. oplevelse af faglig sikkerhed og mod til at tage ansvar.
Projektet vil
▪ bidrage til at nyuddannede sygeplejersker er fagligt stærke fra første arbejdsdag, så de er i stand til at tage det faglige ansvar på sig og ikke oplever et praksischok.
▪ sikre at nyuddannede bliver fastholdt i deres arbejde som sygeplejerske bl.a.
ved at styrke deres kliniske kompetencer i løbet af studiet.
▪ udvikle en uddannelsesmodel, hvor de studerende er i front med ansvar for
patientplejen under supervision af plejepersonalet.
▪ udvikle læringsforløb i praktikken, der sætter fokus på patientforløb omkring
ind- og udskrivning fra hospitalet, hvor de studerende bl.a. skal følge patienten til eget hjem ved udskrivning.
Dette sker ved
▪ at der i den kliniske undervisning er en løbende kobling mellem den teoretiske læring og de studerendes praksiserfaringer med faglig sparring og refleksion gennem deres praktikforløb.
▪ at der er fokus på at skabe en stærk praksis for peer-to-peer-aktiviteter på
tværs af semestre, fx hvor studerende der er længst i deres uddannelse, underviser studerende fra de tidlige semestre.
▪ kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til vejledning og samarbejde
med studerende, fx i forbindelse med læring i klinisk lederskab, samarbejde
med patient/pårørende mv.
▪ at der etableres gode tværsektorielle læringsforløb for de studerende bl.a.
med fokus på gode patientforløb ved ind- og udskrivning. Der er igangsat et
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▪
▪
▪

samarbejde med Halsnæs og Frederikssund Kommune med fokus på sektorovergange. Dette skal bidrage
til at afsøge nye veje for at styrke patienternes overgang mellem hospital og kommune.
at der skabes et stærkt lærings- og studiemiljø på Uddannelseshospitalet, som er attraktivt for de studerende, fordi de kan afprøve nye læringsformer af høj kvalitet, bl.a. fordi der er betydeligt flere studerende
tilknyttet end på et normalt medicinsk afsnit.
at der med projektet skal afprøves nye metoder for gode praktikforløb for sygeplejerskestuderende, som
kan anvendes i fremtidens sundhedshuse samt øvrige kliniksteder kommunalt og regionalt.
at Uddannelseshospitalet løbende vil blive dokumenteret og evalueret med henblik på at beskrive en model for uddannelse. Til projektet er der derfor tilknyttet følgeforskning.

Fakta om Uddannelseshospitalet
▪
Uddannelseshospitalet som projekt løber i perioden 2020-2024 og havde det første forløb med studerende i efteråret 2020.
▪
På afdelingen er de studerende i front med ansvar for patientplejen og lærer i samarbejde med hinanden, afdelingens sygeplejersker og KP-underviserne på afdelingen.
▪
Uddannelseshospitalet er placeret på en afdeling på Nordsjællands Hospital i Frederikssund og afdelingen (et afsnit) har ml. 12-16 sengepladser til medicinske patienter med komplekse problemstillinger med
al tilhørende udstyr og indretning.
▪
På afdelingen er der etableret et innovativt læringsmiljø bl.a. med et simulationsrum til undervisning og
træning.
▪
Uddannelseshospitalet ledes af en afdelingssygeplejerske, og derudover er der tilknyttet læger og sygeplejersker, kliniske vejledere studerende og undervisere fra KP.
▪
Ultimo 2021 er der ca. 16 sygeplejersker, 5 social- og sundhedsassistenter og 4 KP-undervisere tilknyttet
Uddannelseshospitalet.
▪
I løbet af 2021 var der i alt 44 sygeplejerskestuderende i praksisforløb på afdelingen fra hhv. 1. 2. 4. og 6.
semester.
Data om Uddannelseshospitalet
▪ Der er nedsat en forsknings-og evalueringsgruppen, der har til formål at dokumentere og evaluere Uddannelseshospitalet. Her er der fokus på løbende opsamling af viden, evaluering og følgeforskning af projektet mhp. at beskrive en uddannelsesmodel, herunder sikre dokumentation af Uddannelseshospitalets
resultater og erfaringer. I denne gruppe deltager repræsentanter fra Nordsjællands Hospital, Københavns Professionshøjskole og Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF).
▪ LUP-data (Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser) fra afdelingen: På det nuværende grundlag kan der ikke laves konklusioner pba. af LUP-data for afdelingen, da respondentgrundlaget aktuelt er
begrænset. I regi af forsknings- og evalueringsgruppen er der er aktuelt fokus på at kvalificere og fremadrettet sikre et solidt respondentgrundlag.
▪ Der er generelt positive tilbagemeldinger fra studerende, der har været i praktikforløb på uddannelseshospitalet.
▪ Data (udvalgt) fra praktikevalueringer for foråret 2021 viser bl.a.:
o At de studerende i høj eller meget høj grad vil anbefale at komme i praktik på uddannelseshospitalet,
at de studerende i høj eller meget høj grad oplever mulighed for at indgå i dialog med medarbejderne
på praktikstedet samt at over halvdelen (57 %) af de adspurgte har lyst til at vende tilbage til praktikstedet.
o Der er sket en positiv udvikling i de studerendes evaluering af praktikforløbet (forår 2021) på uddannelseshospitalet sammenlignet med den første evaluering (efterår 2020).
o Ovenstående resultater skal læses med et metodisk forbehold, idet respondentgrundlaget
er begrænset samt at ikke alle studerende i praktik på Uddannelseshospitalet har været tilmeldt evalueringen. For foråret 2021 har der været 8 studerende tilmeldt evaluering, mens 20 har været i forløb. Projektet har aktuelt fokus på at kvalificere dette, herunder sikre at alle studerende i praktikforløb tilmeldes evalueringen.
Kontakt
Hvis du vil vide mere om Uddannelseshospitalet, kan du kontakte projektleder Rebecca Weigaard fra Københavns Professionshøjskole på rewe@kp.dk eller oversygeplejerske Lene Breum fra Nordsjællands Hospital på
lene.lydia.breum@regionh.dk
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