
Referat fra møde mellem Absalons praktikteams, psykiatriens 
uddannelsesansvarlige sygeplejersker og kliniske uddannelseskonsulenter den 8. 
juni 2021 kl. 13-15. 
 
Deltagere: Gundula Bergstrøm, Eva Møss Jeppesen, Laila Ringkøbing, Britta Hjermitslev, Pernille Hagbard 
Petersen, Beata Wilsted, Gitte Tønnes, Kari Henriksen, Dorte Ørum og Anette Hartmann 
 

1. Sikring af, at alle er bekendt med ændringer på 3. semester fra efteråret 2021.  
Oversigt 3. semester:  

 Gundula og Britta præsenterede en rigtig fin oversigt med tematikker og fagområder på 3. semester. 
Dokumentet sendes med referatet ud. Vil også give vejledere et godt indblik. 

 
Prøve i medicinhåndtering: 

 Vi skal have en opmærksomhed på, at Farmakologiprøve i januar er placeret på praktikkens sidste dag 
d. 7.1.22. Der kan ske ændringer. Placeringen skyldes, at studerende og undervisere har gjort 
opmærksom på, at der mangler en studiefri i uge 04, så for at det kan lade sig gøre, så er prøverne 
rykket for studerende i 2. halvår 2021. 

 Eksempel på farmakologi prøve blev vist. For at bestå skal de have 80 % rigtigt. De skal fremmøde til 
prøven og må kun have regnemaskine og egen noter med som hjælpemidler. 

 Utroligt vigtigt at de studerende i praktikken træner observation, motivation og kommunikativ 
formidling i forhold til patienten. 

 Nogle steder i psykiatrien administreres ikke medicin, men vi gør alt for at kompensere, så de 
studerende træner så meget som muligt. 

 Der er læringscafe for de studerende i Roskilde 1 x månedligt hvor der bl.a. kan øves medicinregning og 
hvor farmakologilærer er tilstede. 

 
Opdeling af OPV’er på 3. semester fra efteråret: 

 OPV I (del a og b) udføres både i psykiatri og i somatik 

 OPV II om teknologi udføres i somatikpraktik 

 OPV III om medicinhåndtering udføres i psykiatripraktik 
 
Kompetencekort 3. semester: 

 Kompetencekortene blev revideret i efteråret 2020 så de passer til de fire ugers praktikker, og sendes 
med referatet ud. 

 

2. Evaluering af fire ugers praktik på 3. semester – hvad siger de studerende? 
 De studerende (særligt fra Slagelse):  

o Alt for kort tid. Situationsbestemt kommunikation svært på kort tid. Følte sig som gæster og 
ikke en del af fællesskabet. Få uger til at lære en patient at kende. 

 Undervisere:  
o Frygter om de studerende vil vælge psykiatrien på 6. semester 
o De studerende evaluerer på en periode med COVID-19 restriktioner og ekstraordinært mange 

studerende i praktik i foråret. 

 Uddannelsesansvarlige:  
o Vi skal sørge for at de studerende skal have patientkontakt allerede første uge, så vejledere skal 

ændre kultur.  



o I efteråret er der markant færre studerende, så der blive bedre læringsmuligheder. Huske de 
studerende og vejledere på at der stadig er otte uger til at opfylde læringsudbytte, ugerne er 
blot delt i to gang fire uger.  

o Studenter fællesskab – bruge hinanden bedre. 
o Et skift midt i praktik er hårdt. De studerende er fokuserede og har taget kompetencekort godt 

i anvendelse. Nogle steder kun én studerende.  
o Optaget af om vi får studerende senere i uddannelsen. Vi har en fælles opgave i at italesætte, 

hvordan man opbygger relation – der tager ikke lang tid! Også i somatik på 3. semester er der 
fokus på korttidskontakter. 

o Mange både vejledere og studerende har været positive over de nye kompetencekort. 
o Psykiatrien har refleksionsrum for og med de studerende. Kulturen i afsnit er betydende for at 

tiltrække 6. semester studerende 
o Ny oprettelse af praktikpladser bl.a. hvor den studerende kører fra Roskilde til Møn, men så er 

der tid til refleksion i bilen 
o Vi drøftede hvordan vi forholder os til 120 timers praktik = reelt 16 dage, hvis der er fravær? Vi 

ved jo reelt ikke om den studerende også har meget fravær i de andre fire uger? Et eksempel 
på en studerende har været fraværende syv dage ud af 16 dage. Fravær er meget svært også 
fordi de studerende er forskellige. Vi fandt ikke rigtigt noget svar på det, men vi ved, at vi må 
holde kontakten i efteråret og at vi alle vil blive udfordret på dette. 

o Vejleder kan spørge ind til, hvordan var det i foregående praktik og hvordan har studerende 
arbejdet med studieaktiviteter og om der er noget den studerende skal indhente. GDPR gør at 
vi ikke kan læse ind i, hvis der er skrevet noget i praktikportalen. Ved afslutningen af praktikken 
kan vejleder reflektere med den studerende: Hvor er du nu i forhold til, at du nu har været her i 
fire uger. Vi skal øve os i at få et sprog for at de kan nå at lære noget på fire uger! Betydning af 
feedforward skal være tydelig. 

o Vi drøftede om studieaktivitet I kunne fremlægges i 2. praktikperiode, og herefter få italesat 
hvad der skal arbejdes videre med. 

o Der er mennesker med psykisk lidelse både i somatik og i primær praktik 
 

3. Samarbejde omkring Praktikportalen 
 Pernille i B&U har inviteret nogle undervisere ind i Dialogforum i praktikportalen, hvor hun har lagt 

artikler og materialer ind – men giver det mening for jer undervisere?  
o Undervisere har fået god indsigt i forhold til hvad der foregår. 
 

4. Er der noget der fylder på 6. og 7. semester? 
 Alle undervisere møder frem til klinisk prøve 

 Efterår 2021 reviderer vi psykiatriens kompetencekort på 6. semester 

 Arbejdsgruppe på tværs af praktik og undervisere kigger igen på 7. semesters OPV og plan for 
praktikken 

 

Vejlederforum efteråret 2021: 
 Møde i Roskilde d. 5.10. kl. 13.00-15.00 

 Møde i Vordingborg d. 9.11. kl. 13.00-15.00 

 Møde i Slagelse d. 14.12. kl. 13.00-15.00 
 
 
 


