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INDHOLD OG 
RAMMESÆTNING  
Nærværende rapport er baseret på en præsentation og analyse af praktikevalueringsresultaterne 
for foråret 2022 (F22) for sygeplejerskeuddannelsen. Rapporten tager udgangspunkt i 
besvarelser fra studerende på uddannelsesinstitutionerne Tagensvej (T86) og Hillerød (Nord). De 
kvantitative data er trukket fra Power BI, mens de kvalitative kommentarer fra studerende er 
hentet fra Evalueringsportalen. Databehandlingen har fundet sted i september 2022. 
Resultaterne er blevet præsenteret for uddannelseslederne på sygeplejerskeuddannelsen på KP.  
 
I rapporten præsenteres tolkninger og bud på analyser af besvarelserne. Tolkningerne er baseret 
på en kombination af de studerendes kvalitative kommentarer, viden om uddannelsens forløb 
samt generelle tolkninger. Det er derfor ikke sikkert, det præcis forholder sig sådan, som det bliver 
præsenteret i rapporten, men tolkningerne skal betragtes som bud på, hvorfor besvarelserne ser 
ud, som de gør.  
 
De spørgsmål, som fremhæves i rapporten, er blevet valgt ud fra en vurdering af spørgsmålenes 
og besvarelsernes relevans samt hvis det blev vurderet, at der var grund til at gøre opmærksom 
på besvarelserne ved fx særligt negative besvarelser. Derudover indgår spørgsmål, hvor der er en 
SUND standard1. Både de fælles KP-spørgsmål og uddannelsesspecifikke spørgsmål vil blive 
gennemgået. Derudover vil der ved nogle af spørgsmålene være en sammenligning mellem 
besvarelserne af de studerende på 1. semester over for de studerende på 6. semester for at belyse 
eventuelle forskelle mellem starten og slutningen af uddannelsen. Ligeledes vil der fremgå en 
sammenligning mellem besvarelser givet af de studerende, som har været i praktik i hhv. 
kommunen og på hospitalet for at belyse de studerendes oplevelser i de forskellige sektorer.  
 
I figurerne er der en parentes, hvor andelen af i høj grad/meget høj grad besvarelser for det 
forudgående semester, E21, fremgår. Enkelte steder vil andelen af i høj grad/meget høj grad 
besvarelser for det sundhedsfaglige fakultet (SUND) og hele KP generelt indgå for at 
sammenligne, hvor sygeplejerskeuddannelsen ligger i forhold til gennemsnittene for de andre 
uddannelser.  
 
KP måler besvarelser i andel høj grad/meget høj grad eller enig/meget enig slået sammen, hvorfor 
disse svarmuligheder ligeledes vil blive slået sammen i denne rapport.  

 

 

 
  

 
1 Cheferne på det sundhedsfaglige fakultet på KP har vedtaget en række ambitioner på forskellige spørgsmål, der skal monitorere 
kvaliteten og hvornår der evt. skal handles de områder, hvor uddannelserne ikke lever op til SUND standarden.  



 

Side 5 af 28 

Antal respondenter 
Tabel 1 viser en oversigt over tilmeldte respondenter, antal respondenter der har påbegyndt eller 
færdiggjort spørgeskemaet og svarprocenten. På det forudgående semester, E21, var 
svarprocenten 52%. Begge svarprocenter stemmer overens med, at de fleste nyere survey-
undersøgelser har en svarprocent på omkring 50 (Clement & Ingemann 2019: 38)2. 
 
I praktikevalueringsrapporten for E21 fremgår det af tabellen, hvor stor en andel af 
respondenterne er fra hhv. Hillerød og København. Det har ikke været muligt at skelne i denne 
omgang, og Tabel 1 viser derfor en samlet oversigt over alle besvarelser på tværs af campusser.  

 

F22 Tilmeldte 
respondenter 

Påbegyndte besvarelser Svarprocent 

Total 3013 1687 56% 

Tabel 1: Antal respondenter for praktikevalueringen, foråret 2022. 

 

 
2 Clement & Ingemann 2019. Introduktion til praktisk statistik. Syddansk Universitetsforlag.  
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FORBEREDELSE OG 
UDBYTTE 
I det følgende præsenteres forskellige besvarelser af spørgsmål, der knytter sig til de studerendes 
oplevelser af forberedelse og udbytte af praktikforløbet samt forskelle i besvarelser mellem starten 
og slutningen af uddannelsen.  

 

Hver tredje studerende føler sig (ikke) forberedt af uddannelsen 
på praktikken 
På Figur 1 ses fordelingen af besvarelser på spørgsmålet ”I hvilken grad har undervisningen på 
skolen/uddannelsen forberedt dig på praktikken?” for alle studerende på 
sygeplejerskeuddannelsen.  

 
Figur 1: Spørgsmål: "I hvilken grad har undervisningen på skolen/uddannelsen forberedt dig på 

praktikken? 
 
 
Vi har valgt at fremhæve dette spørgsmål, da 1/3 af de studerende føler sig i høj grad/meget høj 
grad forberedt af uddannelsen til praktikken, mens 1/3 føler sig i mindre grad/slet ikke forberedt. 
Mere specifikt angiver 31%, at de i høj grad/meget høj grad føler sig forberedt, mens 33% i 
mindre grad/slet ikke føler sig forberedt. Det er problematisk, hvis de studerende ikke føler 
sig forberedt til praktikken, da de er i praktik 40% af uddannelsen.  
 
Nogle af årsagerne til at de studerende ikke føler sig mere forberedt til praktikken, kan være:  

 At de studerende har særlige forventninger til deres praktikophold, som de ikke føler sig klædt 
ordentligt på til. 

 At de oplever, at praktikværterne har forventninger til dem, som de ikke føler, de kan leve op 
til.  

 At de studerende har nogle særlige forventninger til dem selv, som de føler, de har haft svært 
ved at leve op til. 
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Det anbefales at underviserne, semesterkoordinatorer og/eller uddannelsesledere spørger de 
studerende, hvad de forstår ved ”forberedt”. Hvad ligger der i at være forberedt til praktikken for 
de studerende? Hvad er det, de føler, de mangler ift. at føle sig bedre forberedt? Hvordan kunne 
de studerende godt tænke sig at blive forberedt på praktikken?  

 

På tværs af det sundhedsfaglige fakultet og KP generelt føler kun 

en tredjedel af de studerende sig forberedt af uddannelsen på 

praktikken 
 
Følgende figur, Figur 2, viser besvarelser af spørgsmålet ”I hvilken grad har undervisningen på 
skolen/uddannelsen forberedt dig på praktikken?” for hhv. sygeplejerskeuddannelsen (SPU), det 
sundhedsfaglige fakultet (SUND) og hele KP. Som det fremgår af figuren, ligner besvarelserne for 
sygeplejerskeuddannelsen besvarelserne for både SUND og KP. Det tyder på, at der generelt er 
udfordringer ift. at få de studerende til at føle sig tilstrækkeligt forberedt på praktikken. 

 

 
Figur 2: Spørgsmål: "I hvilken grad har undervisningen på skolen/uddannelsen forberedt dig på 

praktikken? Sammenligning mellem SPU, SUND og KP. 
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Studerende på 1. semester føler sig bedre forberedt på praktik 
end studerende på 6. semester 

Figur 3: Spørgsmål: "I hvilken grad har undervisningen på skolen/uddannelsen forberedt dig på 

praktikken? 1. og 6. semester.  

 
Ovenstående figur, Figur 3, viser besvarelser af spørgsmålet ”I hvilken grad har undervisningen 
på skolen/uddannelsen forberedt dig på praktikken?” for hhv. 1. semester og 6. semester.  
Af de studerende på 1. semester angiver 43%, at de føler sig i høj grad/meget høj grad 
forberedt. Af de studerende på 6. semester føler 30% sig i høj grad/meget høj grad 
forberedt på praktikken.  
 
Som det fremgår af Figur 3, angiver de studerende på 1. semester at føle sig væsentligt bedre 
forberedt på praktikken end de studerende på 6. semester. Af alle semestre føler de studerende 
på 1. semester sig bedst forberedt. Det giver mening, da der bruges meget tid på uddannelsen på 
1. semester på at forberede de studerende på deres første praktikophold, hvilket der stort set ikke 
gøres på resten af uddannelsen inkl. På 6. semester. Ud fra disse besvarelser, kunne det tyde på, 
at de studerende savner mere praktikforberedelse i slutningen af uddannelsen. Derudover kan de 
studerende i slutningen af uddannelsen have høje forventninger til, hvad de skal kunne i 
modsætning til i starten af uddannelsen. Uddannelsen kan med fordel gøre mere ud af at 
forberede de studerende på 6. semester, så de studerende føler sig klædt på til at gennemføre 
uddannelsens længste praktikforløb, selvom de har været i praktik flere gange på dette tidspunkt.   
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Særligt på 3. og 4. semester føler de studerende sig ikke 

forberedt på praktikken 
Den følgende figur, Figur 4, viser besvarelser af spørgsmålet ”I hvilken grad har undervisningen 
på skolen/uddannelsen forberedt dig på praktikken?” for hhv. 2.-5. semester.  

Figur 5: Spørgsmål: ”I hvilken grad har undervisningen på skolen/uddannelsen forberedt dig på 
praktikken?”. 2. -5. semester. 

 

Af de studerende på 2. semester angiver 37%, at de i høj/meget høj grad føler sig forberedt 
af uddannelsen til praktikken, Denne svarfordeling ligner resultaterne for hele uddannelsen 
(Figur 1). En årsag til, at der ikke er flere studerende på 2. semester, der svarer i høj grad/meget 
høj grad kan skyldes, at de studerende kommer i praktik direkte efter ferien og derfor faktisk ikke 
får noget forberedelse på praktikken. Her kunne det være relevant at høre de studerende, om de 
har interesse i at der laves forberedende aktiviteter for de studerende inden ferien i slutningen af 
1. semester eller evt. et par dage inden praktikkens opstart på 2. semester. Det kunne tyde på, 
nogle studerende ville være interesserede i mere forberedelse baseret på følgende kvalitative 
kommentar fra Evalueringsportalen:  

”Det ville havde været bedre hvis praktikken lå efter teoretisk undervisning 
så man har en bagage og en viden man kan tage med sig i praktikken.”  

- Studerende, 2. semester, Praktikevaluering 
 
Af de studerende på 3. semester angiver 21%, at de i høj grad/meget høj grad føler sig 
forberedt af uddannelsen på praktikken, hvor 53% angiver i mindre grad/slet ikke at føle sig 
forberedt. En årsag til at de studerende på 3. semester ikke føler sig bedre forberedt på praktikken 
kan være, at de studerende kommer i praktik i to rul. Dvs. halvdelen af de studerende er i praktik 
som det første i semesteret uden at have modtaget teoretisk undervisning inden (ligesom på 2. 
semester). En anden mulig årsag til, at de studerende på 3. semester ikke føler sig mere forberedt 
på praktikken kan skyldes, at de studerende på 3. semester er i praktik i psykiatrien. Nogle 
studerende er måske nervøse over at skulle i praktik i psykiatrien og/eller føler, at psykiatrien er 
et område, der kræver at man er særligt forberedt. Følgende kvalitative kommentar skrevet af 
studerende på 3. semester underbygger denne teori: 
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”Skolen kunne have mere undervisning om psykiatrien så man er mere 
forberedt. Selvom jeg har haft undervisning først, har det ikke været nok. 
Psykiatriemnet er stort og ikke bare lige til. ” 

- Studerende, 3. semester, Praktikevaluering 

 
Af de studerende på 4. semester angiver 21%, at de i høj/meget høj grad føler sig forberedt 
af uddannelsen på praktikken, hvor 41% i mindre grad/slet ikke føler sig forberedt.  Det er 
det semester, der angiver at føle sig dårligst forberedt til praktikken. En årsag til denne 
svarfordeling på 4. semester kan have at gøre med den obligatoriske kliniske prøve, de studerende 
skal gennemføre i slutningen af praktikforløbet. De studerende har måske særlige forventninger 
til prøven og deres egen indsats, eller måske føler de sig nervøse pga. prøven. Det er en mulighed, 
at de studerende ikke føler, at de er blevet forberedt på prøven, og derfor angiver, at de i mindre 
grad føler sig forberedte på praktikken.   
 
På 5. semester angiver 34% af de studerende, at de i høj/meget høj grad føler sig 
forberedt af uddannelsen på praktikken. Denne svarfordeling ligner svarfordelingen for hele 
uddannelsen (Figur 1). Det er interessant, at svarfordelingen på 5. semester ser sådan ud, da de 
studerende (ligesom på 2. og 3. semester) kommer ud i praktik i flere rul, hvor halvdelen af de 
studerende kommer i praktik direkte ved semesterstart. Det kan måske skyldes, at der er 
forberedende aktiviteter, der fungerer godt, eller at den negative svarfordeling på 3. semester 
primært skyldes psykiatriemnet og ikke så meget det at komme i praktik i starten af semestret.  
 
Samlet set peger resultaterne i retning af, at underviserne på sygeplejerskeuddannelsen skal være 
opmærksomme på de studerendes praktikforløb og drøfte den kommende praktik og 
forberedelsen med dem. Det gælder både gennem den teoretiske undervisning, opfordring til at 
forberede sig på praktik via Praktikportalen og det materiale, som praktikken uploader forud for 
praktikkens start og endelig ved at skabe rum til drøftelse af forventninger til egen og 
praktikstedets indsats forinden.  
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73 % oplever at praktikforløbet har øget deres forståelse af 

faget/arbejdsområdet 
Figur 6 viser besvarelser af spørgsmålet ”I hvilken grad har dit praktikforløb øget din forståelse 
af dit fag/praktikken” er et af de spørgsmål, hvor der er blevet vedtaget en SUND standard på 
80%.   

 

 
Figur 6: Spørgsmål: ”I hvilken grad har dit praktikforløb øget din forståelse af dit fag/arbejdsområde?”.  
 
 
På figuren fremgår det, at 73% af de studerende oplever i høj grad/meget høj grad at 
praktikforløbet har øget deres forståelse af faget/arbejdsområdet. Det er overordnet 
set en positiv vurdering, men svarfordelingen er 7 procentpoint fra de ønskede 80% andel i høj 
grad/meget høj grad. Som det fremgår af figuren, ligger sygeplejersken på niveau med 
gennemsnittet for hele det sundhedsfaglige fakultet og hele KP, om end nogle procentpoint under.  
 
En af årsagerne til at de studerende ikke i højere grad oplever, at praktikforløbet har øget deres 
forståelse af faget/arbejdsområdet kan være, hvis man som studerende har været i praktik, hvor 
man fx i høj grad har fulgt en SOSU-assistent og ikke har været så meget sammen med sin kliniske 
vejleder, som man havde ønsket. I et sådant tilfælde oplever de studerende måske ikke, at de har 
lært så meget om sygeplejefaget, og hvad arbejdsområdet indebærer generelt. Det kan også 
skyldes, at de studerende har nogle særlige tanker og ideer om faget, og om hvornår de har lært 
noget om sygeplejefaget, som de ikke oplever praktikforløbet har levet op til. Derudover kan det 
muligvis i starten af uddannelsen være sværere for de studerende at se koblingen mellem de ting, 
de laver i praktikken og faget/uddannelsen generelt (denne pointe vil blive uddybet). 
   
Spørgsmålet viser igen vigtigheden af at tale med de studerende om deres forventninger til 
praktikopholdet, men derudover anbefales det ligeledes, at underviserne bearbejder 
praktikforløbene sammen med de studerende efterfølgende i den teoretiske undervisning, hvor 
det de har lært i praktikken italesættes og kobles til det, de lærer i den teoretiske undervisning. 
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82% af de studerende på 6. semester oplever i høj grad, at 

praktikforløbet har øget deres forståelse af faget/arbejdsområdet 
Den følgende figur, Figur 7, viser besvarelser af spørgsmålet ”I hvilken grad har dit praktikforløb 
øget din forståelse af dig fag/arbejdsområde?” for hhv. 1. og 6. semester.  

 

 
Figur 7: Spørgsmål: ”I hvilken grad har dit praktikforløb øget din forståelse af dit fag/arbejdsområde?”. 

1. og 6. semester. 

 
 
Af de studerende på 1. semester angiver 70%, at de i høj grad/meget høj grad oplever, at 
praktikforløbet har øget deres forståelse af faget. Denne fordeling ligner den for hele uddannelsen 
(se Figur 6). 
 
Af de studerende på 6. semester angiver 82%, at de i høj grad/meget høj grad oplever, at 
praktikforløbet har øget deres forståelse af faget. Svarfordelingen på 6. semester lever derfor op 
til SUND-standarden 2020 på 80%. Det er positivt, da praktikforløbet på 6. semester er det 
længste praktikforløb på uddannelsen, og da de studerende er tæt på at være færdiguddannede 
sygeplejersker, og derfor gerne skulle opleve, at praktikforløbet øger deres forståelse af 
faget/arbejdsområdet.  
 
Ud fra svarfordelingen for hhv. 1. og 6. semester som ses i figuren, kunne det tyde på, at en 
udvikling finder sted i løbet af uddannelsen, hvor de studerende, i takt med at de ved og kan mere, 
også får lov til mere (kan løse flere arbejdsopgaver, får mere selvstændighed, etc.) i praktikken. 
Derudover kan det faktum, at de studerende er i praktik over en længere periode, også have en 
indflydelse på oplevelsen af, hvorvidt praktikopholdet øger ens forståelse for faget.  
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69% af de studerende vurderer, at det faglige niveau i den 

kliniske undervisning er høj 
Følgende figur, Figur 8, viser svarfordelingen for spørgsmålet, ”I hvilken grad oplever du, at det 
faglige niveau i den kliniske undervisning er høj?”.  

Figur 8: Spørgsmål: ”I hvilken grad oplever du, at det faglige niveau i den kliniske undervisning er høj?”. 

 

 
Det fremgår af Figur 8, at 69% af de studerende vurderer i høj grad/meget høj grad, at 
de finder det faglige niveau i den kliniske undervisning høj. Det er positivt, da det tyder på, at de 
føler sig udfordrede og føler, at de lærer noget i praktikken. Det, at nogle studerende angiver, at 
de ikke finder det faglige niveau højt, kan skyldes, at de har haft dårlige oplevelser i praktikken 
såsom manglende vejleder, at de har været meget for sig selv, eller at de kun været med til mindre 
fagligt udfordrende aktiviteter fx at vaske borgere eller i høj grad har observeret andre udføre 
arbejdsopgaver (selvom det selvfølgelig er vigtige aktiviteter ift. sygeplejefaget overordnet set).  

 

Generelt vil 78 % anbefale praktikstedet til en anden 

Figur 9 Spørgsmål: ”Vil du anbefale andre at komme i praktik på praktikstedet?”.  

 

 
Figur 9 viser svarfordelingen for alle semestre til spørgsmålet, ”Vil du anbefale andre at komme 
i praktik på praktikstedet?”.  77% af de studerende ville anbefale praktikstedet til en 
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anden, og ca. 12% ville ikke anbefale praktikstedet til en anden. Resultaterne set på figuren tyder 
på, at de studerende generelt har en god oplevelse der, hvor de er i praktik, eftersom 3/4 vil 
anbefale stedet.  
 
Af de 12% studerende der ikke ville anbefale praktikstedet, kan nogle årsager være at de 
studerende:  

 ikke synes, det var et spændende fagområde, de skulle beskæftige sig med på 
praktikstedet 

 ikke havde nok at lave/har manglet arbejdsopgaver under deres praktikforløb.  
 Ikke har følt sig velkommen/følt sig ekskluderet 

 
Der fremgår mange positive kvalitative kommentarer i Evalueringsportalen, men af de mindre 
positive kommentarer er nogle af de udsagn, der går igen, at de studerende (særligt i starten af 
uddannelsen) føler sig i vejen, overladt til sig selv, oplever at deres kliniske vejleder ikke var til 
stede, og/eller de ikke havde noget at tage sig til under praktikopholdet. En studerende fra 1. 
semester beskriver følgende:  

”Det har været virkelig træls, at jeg ikke har fået lov til at lave noget, som 
mine medstuderende på andre kliniksteder. Jeg har tømt skraldespand og 
redt seng, samt gået meget med sosu assistenter og sosu hjælpere.”  

- Studerende, 1. semester, Praktikevaluering 

Et andet eksempel på en dårlig oplevelse i praktikken, der kan tænkes at have indflydelse på, 
hvorvidt man som studerende vil anbefale praktikstedet til en anden kan ses i følgende 
kvalitative kommentar: 

”Jeg har været 8 ugers gratis arbejdskraft hvor folk ikke vidste hvem jeg 
var, hvorfor jeg var der, hvor længe jeg skulle være der og så blev jeg 
primært bare omtalt som “den studerende” Jeg har desuden på intet 
tidspunkt gået med en vejleder, og der var dage hvor der ikke var nok 
sygeplejersker, så enten gik man alene eller med 2-3 andre studerende.” 

- Studerende, 2. semester, Praktikevaluering 
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Oversigt over, hvad der har kendetegnet de studerendes 

praktikforløb 
På Figur 10 ses en række udsagn, hvor de studerende bedes om at vælge de af dem, som de oplever 
har kendetegnet deres praktikforløb.  

Figur 10: Spørgsmål: ”Hvad har kendetegnet dit praktikforløb?”. 

 
 
Udsagnene og besvarelserne der ses i figuren er:  

 Jeg har udført hverdagsopgaver (79%) 
 Jeg har observeret andre udførearbejdsopgaver (79%) 
 Jeg har reflekteret over de opgaver, jeg har haft (alene eller sammen med vejledere, 

kollegaer eller andre praktikanter) (74%) 
 Jeg har udført opgaver, hvor jeg blev fagligt udfordret (64%) 
 Jeg har deltaget i fx simulationstræning, færdighedslaboratorium eller lignende (28%) 
 Jeg har manglet arbejdsopgaver (20%) 
 Jeg har primært udført opgaver alene uden vejledning (19%) 

 
Det fremgår af figuren, at 79% af de studerende angiver at have udført 
hverdagsopgaver, og at 79% af de studerende har observeret andre udføre 
arbejdsopgaver. Det er ikke tydeligt, hvad ”hverdagsopgaver” konkret dækker over. Et bud kan 
være, at hverdagsopgaver er opgaver som vask af patienter, medicindosering, morgenmad til 
patienter, hvor arbejdsopgaver er de mere fagligt udfordrende opgaver, hvor man som 
studerende har ansvar for noget eller har følelsen af at have noget at tage sig til i praktikken. Det 
giver på den måde mening, at så stor en procentdel angiver at have udført hverdagsopgaver, da 
der jo er mange opgaver, der skal ordnes dagligt på en afdeling som personlig hygiejne, 
medicindosering osv. En forståelse af hverdagsopgaver ses i følgende kommentar fra en 
studerende:  

”Jeg blev hevet fat i når forskellige ikke hverdags opgaver, hos beboere 
skulle udføres. Såsom et skift af kateter hos en mand og pleje af kræftsår.”  

- Studerende, 1. semester, Praktikevaluering 
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Følgende kommentar kan også tolkes som en forståelse af ”hverdagsopgaver”:  

”Det har været virkelig træls, at jeg ikke har fået lov til at lave noget, som 
mine medstuderende på andre kliniksteder. Jeg har tømt skraldespand og 
redt seng, samt gået meget med sosu assistenter og sosu hjælpere. ” 

- Studerende, 1. semester, Praktikevaluering 
 
64% af de studerende angiver at have udført opgaver, hvor de blev fagligt udfordret. Dette vil blive 
uddybet senere i rapporten.  
 
Selvom 79% angiver at have udført hverdagsopgaver angiver 20% at mangle arbejdsopgaver. Som 
sagt er det ikke tydeligt, hvad de studerende forstår ved hhv. arbejdsopgaver og hverdagsopgaver. 
Men det er et opmærksomhedspunkt, at hver 5. studerende oplever at have manglet 
arbejdsopgaver under deres praktikforløb, da de gerne skulle afprøve og udvikle deres praktiske 
kompetencer.  
 
19% angiver primært at have udført opgaver alene uden vejledning. Det er ret højt ift. at de 
studerende har kliniske vejledere i praktikken. Det er også værd at overveje, og evt. spørge de 
studerende, om de forstår det at udføre opgaver primært uden vejledning som noget positivt eller 
negativt. I starten af uddannelsen tolkes det muligvis negativt, fordi man har brug for vejledning 
og sparring, da man er i ny i faget, hvorimod man i slutningen af uddannelsen muligvis kan finde 
det positivt, at man får mulighed for at udføre opgaver selvstændigt og få noget mere ansvar. 
 

Kendetegn for praktik – starten vs. slutningen af uddannelsen  
Følgende figur, Figur 11, viser 1. og 6. semesters besvarelser af spørgsmålet, ”Hvad har 
kendetegnet dit praktikforløb”,  

Figur 11: Spørgsmål: ”Hvad har kendetegnet dit praktikforløb?”. Sammenstilling af 1. og 6. semester. 
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På figuren fremgår det, at 74% af de studerende på 1. semester 87% af de studerende på 
6. semester angiver at have udført hverdagsopgaver. Hverdagsopgaver er altså opgaver, 
som de studerende udfører i høj grad både i starten og slutningen af uddannelsen.   
Derudover fremgår det, at de studerende på 6. semester (95%) i langt højere grad reflekterer over 
opgaver, de har haft i praktikken, end de studerende på 1. semester (68%) gør. Det kan tyde på, 
at man er nået længere på uddannelsen og har flere erfaringer med praksis, er i bedre stand til at 
reflektere over ens opgaver og håndteringen af disse i praktikforløbet.  
 
Pilene på figuren peger på tre udsagn, der fremhæves i det følgende:  
 
”Jeg har udført opgaver, hvor jeg blev fagligt udfordret” 
Ved dette spørgsmål kan vi se, at 48% på 1. semester og 90% på 6. semester har svaret 
”ja”. Det kan betyde, at man må, kan og ved mere under praktikforløbene jo længere i 
uddannelsen, man kommer. Det kan også være, at det er nemmere for de studerende på 6. 
semester at se, hvor de kan byde ind med deres kompetencer, mens de er praktik, hvilket kan være 
sværere på 1. semester, da de studerende ikke ved så meget og måske i højere grad observerer det 
uddannede fagpersonale udføre opgaver. 
 
De to andre fremhævede spørgsmål blev også fremhævet på efterårssemestret 2021:  
 
”Jeg har manglet arbejdsopgaver” 
20% af de studerende på 1. semester angiver at have manglet arbejdsopgaver og 0% 
på 6. semester angiver det samme. Det er ikke godt, hvis for mange oplever at mangle 
arbejdsopgaver i praktikken, da de jo gerne skulle aktiveres og lære noget. Men det er enormt 
positivt, at de studerende på 6. semester slet ikke har oplevet at mangle arbejdsopgaver i F22. Det 
tyder på, de studerendes kompetencer på 6. semester bliver benyttet på praktikstederne, og de 
studerende får lov til at lave andet end ”hverdagsopgaver”. En tolkning af hvorfor hver femte 
studerende på 1. semester mangler arbejdsopgaver kan være, at det er deres første praktikforløbet 
på uddannelsen, som er et relativt kort praktikforløb, og måske præget af en del observation. Det 
giver derfor mening, at det er de studerende i starten af uddannelsen, der mangler arbejdsopgaver 
og ikke studerende i slutningen af uddannelsen. Det anbefales igen, at man spørger de studerende 
ind til, hvad de forstår ved hhv. ”arbejdsopgaver” og ”hverdagsopgaver”.  
 
”Jeg har primært udført opgaver alene uden vejledning” 
Som tidligere beskrevet, er det ikke helt tydeligt, om de studerende opfatter spørgsmålet negativt 
eller positivt. Det giver meget god mening, at kun 8% af de studerende på 1. semester 
har svaret ”ja” og 36% på 6. semester. På 1. semester skulle de studerende helst have 
vejledning, og omvendt burde det på 6. semester prøve at have ansvar for et selvstændigt 
patientforløb. I dette tilfælde kan det diskuteres, om hvorvidt tallet faktisk burde ligge højere, 
netop fordi de studerende næsten er færdiguddannede og skal prøve kræfter med at have et vist 
ansvar.  
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Kendetegn for praktik – starten vs. slutningen af uddannelsen 

sammenlignet med E21 

Figur 12: Spørgsmål: Spørgsmål: ”Hvad har kendetegnet dit praktikforløb?”. Sammenstilling af 1. og 6. 

semester F22 og E21.  

 
På Figur 12 ser vi de samme spørgsmål med sammenstillingen mellem 1. og 6. semester samt 
besvarelserne for E21.  Formålet er at danne et overblik og holde øje med, om der sker en udvikling 
ved nogle af spørgsmålene. Der skal selvfølgelig være data for flere semestre end blot to, før vi kan 
tale om en reel tendens, men det er alligevel være interessant at se, hvordan de studerende 
besvarer de samme spørgsmål semester for semester.  
 
Der fokuseres på de samme tre nedslagspunkter, som på figuren markeres med pile:  
 
”Jeg har udført opgaver, hvor jeg blev fagligt udfordret” 
Det ses, at der ikke er sket en ændring på 1. semester fra E21 til F22, men på 6. semester er der 
sket en stigning på 10 procentpoint. Det er en positiv udvikling, men det har ikke nødvendigvis 
en betydning, da stigningen kan være tilfældig. Dog er det relevant at holde øje med dette og se, 
om den fortsætter med at stige og i så fald, hvad stigningen skyldes.  
 
”Jeg har manglet arbejdsopgaver” 
Det ses, at der på 1. semester ikke er sket nogen udvikling. Men på 6. semester er der sket et fald 
fra 6% til 0%. Det er en positiv udvikling, at der er færre på 6. semester, der oplever at have 
manglet arbejdsopgaver fra E21 til F22. Det kan skyldes ændringer i praktikforløbet, eller det kan 
være en tilfældig udvikling.   
 
”Jeg har primært udført opgaver alene uden vejledning” 
På 1. semester er der sket et fald fra 14% til 8% fra E21 til F22. Det kan tolkes som en positiv 
udvikling, hvis man antager, at de studerende tolker dette spørgsmål ”negativt”, altså at de helst 
ikke vil udføre opgaver alene primært uden vejledning. På 6. semester er der ikke sket en 
udvikling.  
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Derudover fremhæves yderligere to udsagn, som på figuren markeres med øjne:  
 
”Jeg har reflekteret over de opgaver, jeg har haft (alene eller sammen med vejledere, kollegaer 
eller andre praktikanter)” 
På 1. semester er der ingen ændring fra E21, men på 6. semester er der sket en stigning fra 76% i 
E21 til 95% i F22. Det er positivt, at de en højere andel af studerende reflekterer over deres 
opgaver. Udviklingen kan være tilfældig, men det anbefales at holde øje med udviklingen i 
besvarelsen af udsagnet for at se, om den bliver på det niveau.  
 
”Jeg har deltaget i fx simulationstræning, færdighedslaboratorium eller lignende” 
Der er på 1. semester en ubetydelig ændring, mens der på 6. er der sket et fald fra 36% i E21 til 
15% i F22. Udviklingen kan være tilfældig, men igen anbefales det at holde øje med udviklingen i 
besvarelsen af udsagnet for at se, om den bliver på det niveau eller om det bliver ved med at falde.  

 

Citater fra de studerende – positive vs. negative oplevelser med 

praktikken  

Det er blevet berørt tidligere i denne rapport, hvilke oplevelser de studerende har haft i løbet af 
deres praktikforløb, og hvad der for de studerende kendetegner hhv. et positivt eller negativt 
praktikforløb. De følgende to kommentarer fra studerende eksemplificerer nogle udsagn, der 
generelt går igen i kommentarerne. Den første kommentar beskriver en positiv oplevelse med 
praktikforløbet, og hvad dette indebærer:  

”Jeg har fået god vejledning og følt mig tryg igennem forløbet. Har 
reflekteret med vejledere, og de andre studerende. (…) Og så er de bare 
super søde medarbejderne, de tager sig godt af en, og har været 
interesserede i at lære fra sig. (…) Jeg har følt mig som en del af afdelingen, 
det har været guld værd at blive taget imod på den måde. For det har gjort 
at jeg har kunnet lære mere personligt. Og jeg har ikke følt mig overladt til 
mig selv på noget tidspunkt. Det har været en virkelig god praktik!”  

- Studerende, 5. semester, Praktikevaluering 
 

Følgende kommentar er et eksempel på, hvad flere af de studerende beskriver af negative 
oplevelser med deres praktikforløb:  

”Vores vejleder var der aldrig. (…) De lod os fortage opgaver så som, give 
patienter morgenmad, frokost, tage blodsukker og Ews. Føler ikke vi fik 
opgaver som var relateret til vores forløb. Vi følte os ikke velkommen. Det 
var som om at studerende var en byrde, de var stressende og havde ikke 
tid til os. Hver gang vi skulle ned for tale med vores vejleder var hun der 
ikke. Vi mødte vores vejleder første og sidste dag kun.”  

- Studerende, 5. semester, Praktikevaluering 
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SAMMENSTILLING 
MELLEM PRAKTIK I 
KOMMUNERNE OG PÅ 
HOSPITALERNE 
I det følgende præsenteres en sammenstilling af ligheder og forskelle mellem resultater fra de 
studerende, der har været i praktik i kommunen og de studerende, der har været i praktik på 
hospitalerne.  

 

De studerende vil i højere grad anbefale praktiksteder på 

hospitalerne 
Følgende figur, Figur 13, viser besvarelserne for spørgsmålet ” Vil du anbefale andre at komme i 

praktik på praktikstedet?” for hhv. studerende, der har været i praktik i kommunen overfor dem, 
som har været i praktik på hospitalerne  

Figur 13: Spørgsmål: ”Vil du anbefale andre at komme i praktik på praktikstedet?”. Kommune vs. hospital.  

 

 
Af de studerende der var i praktik i kommunen, ville 66% anbefale andre at komme i praktik 
på praktikstedet, hvor 20% ikke ville anbefale praktikstedet. Af de studerende de var i praktik 
på hospitalet, ville 82% anbefale andre at komme i praktik på praktikstedet, hvor 10% 
ikke ville.  
 
En årsag til at de studerende i højere grad vil anbefale praktiksteder på hospital kan være, at de 
studerende er ”gladere” for at være i praktik på hospitalet end i kommunen. Det kan muligvis 
skyldes, at de studerende måske oplever at have mere ”spændende” arbejdsopgaver på hospitalet 
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eller at de finder de fagområder, man beskæftiger sig med på hospitalerne, mere spændende. I 
kommunen skal de studerende fx i praktik i hjemmeplejen, hvor de bl.a. er alene og/eller, mod 
deres forventninger, været meget sammen med SOSU-hjælpere og assistenter en stor del af tiden, 
hvilket også kan være en faktor der gør, at de ikke ville anbefale praktikstedet til andre. I det 
følgende vil det blive uddybet yderligere, hvordan de studerende vurderer praktikken i hhv. 
kommunen og på hospitalet.  
 

Kendetegn for praktik – kommune vs. hospital 

Figur 14: Spørgsmål: ”Hvad har kendetegnet dit praktikforløb?”. Sammenstilling af praktik i kommunen 

og på hospitalet.  
 
 
Figur 14 viser endnu engang besvarelserne for spørgsmålet, ”Hvad har kendetegnet dit 
praktikforløb?”, men denne gang sammenlignes besvarelser for de studerende, der har været i 
praktik i hhv. kommunen og på hospitalet. Både de studerende der har været i praktik i 
kommunen (81%) og de studerende, der har været i praktik på hospitalet (80%) 
angiver at have udført hverdagsopgaver. Det tyder på, at de studerende overordnet set har 
nogle arbejdsopgaver og noget at tage sig til ude på praktikstederne på tværs af sektorerne. 
Overordnet set giver mange studerende i de kvalitative kommentarer udtryk for at have stor glæde 
af sparring med medstuderende på praktikstedet. 
 
Som ved Figur 11 og 12 fokuseres der endnu engang på disse tre udsagn, der på Figur 14 markeres 
med pile:  
 
”Jeg har udført opgaver, hvor jeg blev fagligt udfordret” 
På figuren ses det, at en væsentligt større andel af de studerende, der har været i praktik 
på hospitalet (70%) angiver at have udført fagligt udfordrende opgaver ift. de 
studerende, der har været i praktik i kommunen (49%). Det er interessant, at der er en 
forskel på 21 procentpoint, og det anbefales at spørge de studerende, hvad de anser som fagligt 
udfordrende opgaver, og hvorfor de ikke synes de opgaver, de udfører i kommunen, er lige så 
fagligt udfordrende. Jf. den nyeste sundhedsreform fra marts 2022 kalder fremtidens 
sundhedsvæsen i højere grad på det nære sundhedsvæsen, der er tæt på borgerne. I den 
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forbindelse vil der ske en øget opgaveflytning fra de specialiserede sygehuse ud til bl.a. 
nærhospitaler, kommuner og hjemmeplejen, og generelt pleje og behandling i hjemmet. Der 
kommer derfor til at være en del arbejde for sygeplejersker i den kommunale sektor og det nære 
sundhedsvæsen. Det er fordelagtigt, at de studerende trives i det kommunale under 
praktikforløbene, så de har lyst til at arbejde søge job der, efter endt uddannelse.   
 
”Jeg har manglet arbejdsopgaver” 
 24% af de studerende, der har været i praktik i kommunen, angiver at have manglet 
arbejdsopgaver, mens 18% af de studerende der har været i praktik på et hospital, 
angiver det samme. Det er ikke den store forskel, men flere oplever at have manglet 
arbejdsopgaver i kommunen end på hospitalet. Det er ikke så positivt at de studerende, der har 
været i praktik i kommunen, i højere grad angiver både at have manglet arbejdsopgaver og i 
mindre grad angiver at have udført fagligt udfordrende opgaver ift. de studerende, der har været 
i praktik på hospitalet.  Igen anbefales det at spørge de studerende, hvad de forstår ved 
”arbejdsopgaver”. 
 
Jeg har primært udført opgaver alene uden vejledning 
23% af de studerende der har været i praktik i kommunen og 19% af de studerende, 
der har været i praktik på hospitalet, angiver primært at have udført opgaver alene 
uden vejledning. Dette udsagn kan tolkes negativt; de studerende i kommunerne bliver 
overladt til sig selv og/eller får ikke nok vejledning, eller positivt; de studerende i kommunerne 
får lov til mere selv, har mere selvstændighed, i kommunerne end på hospitalerne. Hvorvidt det 
tolkes positivt eller negativt kan afhænge af, hvilket semester den studerende er på, hvilket blev 
beskrevet ved Figur 11.   

 

Kendetegn for praktik – kommune vs. hospital sammenlignet 

med E21 
Figur 15 viser et overblik over besvarelserne for de studerende, der har været i praktik i hhv. 
kommune og på hospitalet sammenlignet med besvarelserne for E21. 
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Figur 15: Spørgsmål: ”Hvad har kendetegnet dit praktikforløb?”. Sammenstilling af praktik i kommune 

og på hospitalet F22 og E21.  

 

Det fremgår af figuren, at der stort set ikke er sket nogen udvikling i nogle af udsagnene – hverken 
dem som er markeret med pile eller de andre. De to udsagn, hvor der er sket den største udvikling 
fra E21 til F22 er ”Jeg har observeret andre udføre arbejdsopgaver”. Her er der sket en stigning 
i kommunen fra 66% til 73% fra E21 til F22, altså en stigning på 7 procentpoint. Det andet udsagn 
er ”Jeg har deltaget i fx simulationstræning, færdighedslaboratorium eller lignende”, hvor i 
kommunen er sket en stigning fra 13% til 19% fra E21 til F22, altså en stigning på 6 procentpoint.  
 
I praktikevalueringsrapporten for E21 blev besvarelserne for praktik i kommunen sammenlignet 
med praktik på hospitalet for hhv., 1. 6. semester for at undersøge forskelle i oplevelser i starten 
og slutningen af uddannelsen. Det er desværre ikke muligt at gøre for F22, da der ikke er nok 
besvarelser for 6. semester i kommunen, og derfor er den data ikke synlig.  
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SAMMENHÆNGE 
I forbindelse med forskellige oplæg på sygeplejerskeuddannelsen i sommeren og efteråret 2022 
har der været fokus på overgange mellem praktik og teoretisk undervisning og sammenhænge 
mellem fx undervisning og eksamen. Det sidste kapitel af denne rapport omhandler ligeledes 
sammenhænge på uddannelsen, hvor der fokuseres på udvalgte semesterspecifikke spørgsmål, 
der omhandler sammenhænge.  

Figur 16: Spørgsmål: ”Hvad kendetegnede praktikkens opstart?”.  

 
 
Inden der dykkes ned i sammenhænge på uddannelsen, tages et kig på Figur 16, der viser en række 
udsagn, der omhandler praktikkens opstart for F22. Til højre står besvarelserne for E21. Generelt 
på tværs af praktiksteder og semestre oplever de studerende deres opstart i praktikken som 
positiv.  
 
Udsagnene og besvarelserne der ses i figuren er:  

 Jeg oplevede at blive taget godt imod (75%) 
 Jeg modtog informationsmateriale om praktikstedet (73%) 
 Jeg modtog en oversigt over praktikforløbet (70%) 
 Jeg drøftede praktikforløbets indhold med en vejleder (67%) 
 Mine ønsker blev inddraget i planlægningen af mit praktikforløb (49%) 
 Jeg fik mulighed for at fremføre mine faglige interesseområder og ønsker (43%) 
 Ingen af ovenstående (3%) 

 
På figuren er to udsagn markeret med en sort cirkel: 
 
”Jeg fik mulighed for at fremføre mine faglige interesseområder og ønsker” (49%) 
og ”Mine ønsker blev inddraget i planlægningen af mit praktikforløb” (43%). 
Besvarelserne for begge udsagn ligger lidt lavt ift. de andre udsagn. Det er klart, at der er nogle 
emner/forløb, de studerende skal igennem i løbet af de forskellige praktikforløb, de gennemgår i 
løbet af uddannelsen, og der er måske ikke altid lige stor mulighed for at inddrage den 
studerendes faglige interesser og ønsker så meget, som de selv måske godt kunne tænke sig. For 
at påvirke disse besvarelser i en mere positiv retning anbefales det at undervisere, 
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semesterkoordinatorer og uddannelsesledere på sygeplejerskeuddannelsen over for de 
studerende er tydelige om forløbenes læringsmål og hvorfor, de er som de er. Igen forudsætter 
det forberedelse af praktikopholdet både fra KP’s, praktikstedets og den studerendes 
vedkommende. Selvom der er obligatoriske emner, de studerende skal igennem, er det vigtigt, at 
deres ønsker bliver hørt og inddraget for at de kan få det bedste forløb og det bedste 
læringsudbytte uanset, hvor de er i praktik.  
 
Årsagen til de 3% der har valgt ”ingen af de ovenstående” kan være; 1. at det er deres oprigtige 
holdning, og de ikke kunne krydse ”ja” af ved nogle af udsagnene, eller; 2. at de studerende ikke 
har orket at tage stilling.   

 

Halvdelen af de studerende oplever sammenhæng mellem 

introduktion i begyndelsen af praktikforløbet og den kliniske 

undervisning 

Figur 17: Spørgsmål: ”I hvilken grad oplevede du sammenhæng mellem din introduktion i begyndelsen af 
praktikforløbet og den efterfølgende kliniske undervisning?”. 

 

På Figur 17 fremgår det, at halvdelen af de studerende, 55%, vurderer i høj grad/meget høj 
grad, at der er sammenhæng mellem deres introduktion i begyndelsen af 
praktikforløbet og den efterfølgende kliniske undervisning. Denne svarfordeling kan 
evt. hænge sammen med, at de studerende generelt ikke føler sig godt forberedt på praktikken. 
Hvis man ikke føler sig godt forberedt, kan det muligvis bevirke, at man ikke oplever 
sammenhængen mellem introduktionen i begyndelsen af praktikforløbet og den kliniske 
undervisning, og hvis man ikke oplever en sammenhæng, kan det bevirke, at man føler sig dårligt 
forberedt på praktikken.  

Der ligger et ansvar hos praktikstederne i at sikre sammenhæng mellem introduktion og den 
kliniske undervisning for de studerende. Selvfølgelig er der allerede en løbende dialog mellem 
uddannelsen og praktikstederne, men sygeplejerskeuddannelsen på KP kan evt. indgå i yderligere 
dialog med praktikstederne omkring, hvordan de studerende forberedes og introduceres til 
praktikken både fra uddannelsens praktikstedernes side for i højere grad at sikre, at de forskellige 
former for forberedelse stemmer overens og styrker hinanden.  
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To tredjedele af de studerende på 2. semester oplever 

sammenhæng mellem 1. og 2. semesters kliniske undervisning  

Figur 18: Spørgsmål: ”Har du oplevet sammenhæng mellem 1. og 2. semesters kliniske undervisning?” 

 

To tredjedele, 67%, af de studerende på 2. semester angiver at have oplevet sammenhæng 
mellem 1. og 2. semesters kliniske undervisning. Spørgsmålet ”Har du oplevet sammenhæng 
mellem 1. og 2. semesters kliniske undervisning?” knytter sig selvfølgelig til praktikstederne, da 
de har en del af ansvaret for at skabe sammenhæng fra 1. til 2. semester, hvor de har de samme 
studerende af to omgange. Men sygeplejerskeuddannelsen spiller en rolle i at skabe og sikre gode 
overgange mellem praktik og undervisning. Det anbefales, at underviserne har samtaler med de 
studerende og italesætter overgangene mellem teori og praktik samt hvorfor de skal lære visse 
ting i undervisningen, og hvordan de skal bruge det, de har lært i praktikken – og omvendt; 
hvordan og hvorfor de kan bruge det, de har lært i praktikken i den teoretiske undervisning. Mere 
konkret kan man som underviser og praktikvært tale med de studerende om, hvad de kommer til 
at lære i praktikken på 2. semester, og hvad kommer til at være anderledes på 2. semester ift. 1 
semester, hvor de studerende har været i praktik én gang og har lært mere, været til eksamen osv. 
Derudover kommer de studerende på 2. semester i praktik lige efter ferien, så der er pt. ikke nogen 
forberedelse på praktikken. Det kan være relevant at indføre forberedende aktiviteter til 2. 
semester inden ferien.  
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En fjerdedel af de studerende på 4. semester oplever 

sammenhæng mellem den kliniske undervisning og den kliniske 

prøve 

Figur 19: Spørgsmål: ”Oplevede du sammenhæng mellem den kliniske undervisning og den kliniske prøve 
på 4. semester?”. 

 

Af Figur 19 fremgår det, at en fjerdedel, 25%, af de studerende på 4. semester har oplevet 
sammenhæng mellem den kliniske undervisning og den kliniske prøve på 4. semester. Årsagen 
til, at der ikke er en højere andel studerende, der oplever sammenhæng kunne være, at de 
studerende er nervøse over den kliniske prøve i slutningen af praktikforløbet. Derudover kan det 
også betyde, at det måske ikke er tydeligt for de studerende, hvad sammenhængen består i. 25% 
har angivet, at de i mindre grad har oplevet sammenhæng mellem den kliniske undervisning og 
den kliniske prøve. Med andre ord føler de sig måske ikke klædt på til den kliniske prøve. 

Citatet ved siden af figuren er en kommentar fra en studerende på 4. semester, der giver udtryk 
for, at eksamenssituationen ikke var rar, fordi det ikke havde været tydeligt hvor meget teori, der 
skulle inddrages. Det betyder ikke, at det er den eneste forklaring på, at de studerende på 4. 
semester ikke føler en større sammenhæng mellem den kliniske undervisning og den kliniske 
prøve på 4. semester, men det kan være en af forklaringerne på, hvorfor de studerende har svaret, 
som de har på de har på dette spørgsmål.  
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OPSAMLING 
Denne rapport har belyst og givet et bud på analyse af resultaterne for sygeplejerskeuddannelsen 
i Hillerød og på Tagensvej fra praktikevalueringen i foråret 2022.  
 
Overordnet set har mange studerende i høj grad positive oplevelser med deres praktikforløb. 
Generelt vurderer de studerende praktik på hospitalerne mere positivt end praktik i 
kommunerne, hvor de føler sig mere fagligt udfordrede og vil i højere grad anbefale praktikstedet 
til en anden.   
 
Resultaterne fra praktikevalueringen på sygeplejerskeuddannelsen bliver jf. Kvalitetshåndbogen 
drøftet i følgende fora to gange årligt:  

• Uddannelsesledermøder 
• Klinisk Uddannelsesråd 
• Semesterkoordinatormøder 
• Studieråd 
• Uddannelsesudvalgsmøde 
• SUND chefmøder 
• Studieårsmøder/uddannelsesrumsmøder 

 
Resultaterne for den næste praktikevaluering (for efteråret 2022) vil blive bearbejdet og 
præsenteret i marts/april 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved spørgsmål og kommentarer rettes henvendelse til: 
 
Emma Lindgaard Peschardt, ledelseskonsulent i ISE-sekretariatet, KP 
Elpe@kp.dk  
 
Charlotte Bjørn, faglig koordinator i ISE-sekretariatet, KP 
CHAB@kp.dk 
 
Grisja Vorre Strømstad, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen og ansvarlig for 
kliniksamarbejdet, KP 
GRST@kp.dk  


