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Brug af Praktikportal som kommunikationskanal 

Der har fra forskellig side været ønske om at styrke kommunikationen mellem involverede i praktik-
forløb. Nogle bruger mail (Outlook), nogle bruge e-boks (ved fortrolige data) og nogle sms’er. 

Hvorfor? 

Af hensyn til bl.a. regler om personfølsomme data vil vi fra Absalon gerne opfordre alle involverede 
parter til at gøre brug af Praktikportalen til kommunikation mellem praktikplads og uddannelsesinsti-
tution. Dermed kan al dialog om en studerende også samles i praktikportalen i stedet for at ligge et 
mere eller mindre tilfældigt sted i Outlook. 

Kommunikationsmuligheder i praktikportalen 

I praktikportalen er der tre forskellige muligheder for kommunikation: 
 Beskeder 

 Dialog 
 Dialogforum 

Beskeder 

Anvendelse/begrænsning 
 Her kan der kommunikeres mellem de relevante parter: Studerende, klinisk vejleder og un-

derviser i et lokalt forum.  
 Det er dog kun på forsiden ”Din Praktikportal”, at du kan se, hvilken studerende/hvilket 

praktikforløb henvendelsen drejer sig om.  
 Beskedfunktionen er tænkt som envejs kommunikation, når det kommer til studerende. Stu-

derende kan således ikke svare på beskeder. Det er derfor vigtigt at beskedfunktionen ifb. 
med kommunikation til studerende, kun bruges til beskeder som man ikke forventer svar på. 

Dialog 

Anvendelse/begrænsning 
 Her kan der gennem en chat-funktion kommunikeres mellem de relevante parter: stude-

rende, klinisk vejleder og underviser i et lokalt forum.  
 Antallet/valg af deltagere er automatisk og kan ikke redigeres. Dette betyder dog også, at du 

ikke behøver at skulle oprette en gruppe som under nedenstående Dialogforum.  

 Al dialog om og med den enkelte studerende er i dette forløb (ligesom under Dialogforum) 
samlet på ét sted. 

Dialogforum 

Anvendelse/begrænsning 
 Her kan der gennem en chat-funktion kommunikeres mellem de relevante parter: Stude-

rende, klinisk vejleder og underviser… men også på tværs af praktikforløb og professionshøj-
skoler – det er et globalt forum. 

 Antallet/valg af deltagere er frit, så det er oplagt at bruge hvis der skal kommunikeres med 
færre eller flere deltagere end i den lokale ”Dialog”.  
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Hvordan gør jeg? 

Find vejledninger på hjemmesiden om praktiksamarbejde her. Der er vejledninger til 
både studerende, undervisere og kliniske vejledere.  
NB: Den lokale ”Dialog” tilgås inde på det enkelte praktikforløb (i modsætning til det globale ”Dialog-
forum” som tilgås via menupunktet ”Kommunikation”). 
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