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Ny tilrettelæggelse af sidste studieår i Sygeplejerske-
uddannelsen KP fra efteråret 2023 
 

Fra efteråret 2023 ændrer Københavns Professionshøjskole sygeplejerskeud-
dannelsens sidste studieår. Formålet med ændringerne er især at styrke de stu-
derendes kliniske kompetencer og at lette overgangen fra studie- til arbejdsliv. 
Det betyder blandt andet, at klinisk undervisning i region og kommuner frem-
over kommer til at foregå både på 6. og 7. semester samt at bachelorprojektfor-
løbet udarbejdes med udgangspunkt i en problemstilling fra praksis og starter 
allerede på 6. semester.   
 
Hvorfor 
Ændringerne sker på baggrund af resultater fra pilotafprøvning der siden efter-
året 2020 har været gennemført i samarbejdet mellem Københavns Professions-
højskole, Rigshospitalet, Region Hovedstadens Psykiatri og to kommuner. Erfa-
ringer og evalueringer fra afprøvningen er overbevisende og viser overordnet: 

■ at studerende i projektet er mere praksisparate 
■ at rekruttering og fastholdelse i faget er styrket 
■ at studerende i projektet har en større tilknytning til praktikstedet 
■ at studerende i projektet i højere grad søger ansættelse samme sted 
■ at studerende i projektet oplever større sammenhæng mellem teori og prak-

sis under uddannelsen 
 
Beslutning om implementering 
Den løbende dialog mellem KP og de kliniske samarbejdspartnere under pro-
jektforløbet viser, at både i uddannelsesmiljøer og ledelse i klinisk praksis samt 
på uddannelsesinstitutionen er der bred opbakning til omlægningen. Omlæg-
ningen ses som middel, der på baggrund af foreløbige resultater, ser ud til at 
kunne styrke dimittendernes overgang mellem studie og arbejdsliv, øge kliniske 
kompetencer hos studerende samt sikre større tilknytning til det afsluttende kli-
niske undervisningssted.   
Der er i december 2022 opnået fuld opbakning fra Region Hovedstadens hospi-
talsledelser og fra hovedstadens kommuners Udvalget for Vækst, Uddannelse 
og Beskæftigelse samt direktionen på Københavns Professionshøjskole til at 
gennemføre ændringerne, som vil ske i perioden fra efteråret 2023 til sommer 
2024.    
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Mere info og det videre 
I den kommende tid vil der være tæt samarbejde mellem KP Sygeplejerskeud-
dannelsen og repræsentanter fra kommuner og Region Hovedstadens hospitaler 
for at omsætte erfaringer, evalueringer og koncepter fra projektafprøvningerne 
til nye rammer og tilrettelæggelse. Der vil i videst muligt omfang blive taget 
hensyn til de udfordringer og påvirkninger ændringerne vil medføre, her tænker 
vi især på de perioder, hvor antallet af studerende i de enkelte områder vil være 
forøget. 
I samarbejdet vil der være fokus på at sikre, at informationer når ud i de forskel-
lige organisationer og faglige miljøer.  Til at starte med inviteres til informati-
onsmøder for alle interesserede, hvor ændringerne og betydningen af disse vil 
blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål. 
Mere information følger og invitationer til disse møder eftersendes. 
 
Informationsmøderne vil blive gennemført digitalt d. 31/1, d. 1/2, d. 21/2, d. 
28/3 og d. 25/5 kl. 14 – 15. 
Der vil desuden blive inviteret til workshop for uddannelsesansvarlige, uddan-
nelseskonsulenter, kliniske vejledere og undervisere på KP med fysisk frem-
møde d. 9/5, hvor der er planlagt temadag omhandlende Nyt tredje studieår. 
 
 
 
 
Mere om Projekt NEW 
 
Formålet med projektet har været: 

■ at undersøge om ny organisering og nye måder at arbejde i den kliniske pe-
riode i sygeplejerskeuddannelsens sidste studieår, 6. og 7. semester, kan bi-
drage til bedre transition i overgangen mellem skole og praktik og mellem 
studie – og arbejdsliv 

■ at skabe en uddannelsesmodel, der styrker de studerendes praksisparathed 
■ at styrke kobling mellem teori og praksis gennem tættere samarbejde om 

studerendes BA- projekt 
 

Projektet er nu pilotafprøvet på to centre på Rigshospitalet, i Hillerød Kom-
mune, Københavns Kommune og på Psykiatrisk Center Ballerup. 
 
Du kan læse mere om projektet her: https://www.kurh.dk/projekter/ 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Olsson Samuelsen 
 
 


