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Referat fra mødet i Semesterteam 3. og 4. sem.  

 

Mødedato: Tirsdag den 09. oktober 2018 

Starttidspunkt: Kl. 10.00 

Sluttidspunkt: Kl. 12.00 

Mødested: Roskilde 

Lokale: Ros A 0.05  

Deltagere: Anne Marie Wulff Hedenborg, Uddannelsesansvarlig Ros-

kilde kommune,  

Åse Høybye, uddannelsesansvarlig Faxe Kommune,  

Helle Funder, Uddannelsesansvarlig Næstved kommune, 

Dorte Ørum, Uddannelseskonsulent Regions Sjælland Psy-

kiatri,  

Annie Gissing, semesterkoordinator Nykøbing F.,  

Britta Hjermitslev, semesterkoordinator e-læring Slagelse, 

Charlotte Malling, fremtidig semesterkoordinator Holbæk, 

Hanna Honoré, semesterkoordinator Slagelse,  

Jette Lind, semesterkoordinator Roskilde,  

Gundula Bergstrøm, Kvalitets- og semesterkoordinator 

Næstved.  

 

Afbud:  

 

Mødeleder: 

Ordstyrer: 

Referent: 

 

Øvrige deltagere: 

Ingen 

 

Gundula Bergstrøm 

Britta Hjermitslev 

Jette Lind 

 

Siv Bilsted Pedersen deltog i den 1. time 

 

 

Dagsordenspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

3. Kort præsentationsrunde 

4. Forventningsafstemning 

5. Orientering om studerende, der rejser til udlandet i praktikperioden, og drøftelse af, hvilke studie-

aktiviteter disse studerende skal arbejde med / Gundula og Dorte 

6. Møder i vejlederforum – hvordan kan vi bedst bruge møderne? Dorte 

7. Hvordan kan vi arbejde med feedback ift. refleksionerne (studieaktiviteten i praktikken)? 
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8. Hvordan kan vi skabe progression mellem refleksionerne på hhv. 3. og 4. semester? 

9. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med den bemærkning, at det skal være tydeligt, at det er 3. og 4. se-

mestergruppen, hvilket Siv vil følge op på 

 

2. Orientering 

o Hanna Honoré deltager som ny semesterkoordinator for grunduddannelsen, Slagelse 

o Charlotte Malling deltager som fremtidig semesterkoordinator, Holbæk 

 

3. Kort præsentationsrunde 

Alle præsenterede sig 

 

4. Forventningsafstemning 

Siv er ansvarlig for at ajourføre deltagerne. 

Dorte Ørum foreslår en mødeevaluering pr. gang – og at vi skal huske at melde punkter på i 

god tid inden møderne 

Siv henviser til guide i kvalitetskoordinatorgruppen, som kan hjælpe os. 

Anne Marie opfordrer til, at referater sendes ud ifølge kommissoriet, og vi er enige om, at 

det er et beslutningsreferat 

Der er enighed om, at vi skal kunne diskutere mål for læringsudbytter og sammenhæng mel-

lem teori og praktik således, at vi kan bruge møderne til at styrke vores fælles forståelse af, 

hvordan de studerende skal uddannes. 

Erfaringsudveksling  

Gundula siger en stor tak for det respektfulde og konstruktive samarbejde med praktikken, 

og ikke mindst for det store udbytte og kampånden. Processen med udviklingen af den nye 

uddannelse gik meget stærkt, men da historikken ikke kan ændres, har vi er et stort ønske 

om at fortsætte det gode samarbejde i fællesskab. 

Udkast til dagsorden kommer ud 3. uger før jf. kommissoriet. 

Der stræbes efter sammenhæng mellem de forskellige møder. 
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5. Orientering om studerende, der rejser til udlandet i praktikperioden, og drøftelse af, 

hvilke studieaktiviteter disse studerende skal arbejde med?  

I forhold til studerende, der skal rejse til udlandet, ønsker praktikstederne oplysning om ud-

landsopholdet inden start af praktikperioden – derudover skal der også gives besked om, 

hvilke af de fastlagte refleksioner/studieaktiviteter, der ikke skal udarbejdes i praktikperio-

den. En evt. fremlæggelse af en refleksion over udlandsopholdet blev omtalt som en mulig-

hed fremover – som endnu ikke er i tråd med uddannelsesplanen. 

Ellers tager international koordinator, Janne Kragh, sig af det formelle. Gundula henvender 

sig til Janne. 

Siv vil sørge for at vi får en oversigt over, hvem der skal på udenlandsophold, og en generel 

oversigt over praktikpladsfordelingen i praktikportalen. 

 

6.  Møder i vejlederforum – hvordan kan vi bedst bruge møderne? 

Der afholdes en årlig fælles temadag for kliniske vejledere i region og kommune. Denne dag 

er planlagt til d. 28. august 2019. 

Derudover afholdes der møde 1 gang om året i praktikteams for regionens og psykiatriens 

kliniske vejledere. Disse møder afholdes på regionens hospitaler.  

Der afholdes også møde 1 gang om året i praktikteams for kommunernes kliniske vejledere, 

men disse møder afholdes på Absalons udbudssteder. 

Indtil videre varer møderne kun 2 timer, og disse må kvalificeres bedst muligt. Det er meget 

kort tid, eftersom det kun er 1 gange årligt. 

Alle undervisere er velkomne i kommunerne og se hvordan en primærsygeplejerske arbej-

der.  

 

7.  Hvordan kan vi arbejde med feedback ift. refleksionerne (studieaktiviteten i praktik-

ken)? 

Der kører et feedback-projekt nu, som Michael Viese er tovholder for. 

Anne Marie har et ønske om, at der kan udarbejdes en model for, hvordan feedback gives, 

således at det er på samme måde uanset hvor de studerende er i praktik. 

Den 23. oktober tales om det i det tværsektorielle samarbejdsforum. 

Det følges op til næste møde den 5. marts 2019 

 

8.  Hvordan kan vi skabe progression mellem refleksionerne på hhv. 3. og 4. semester? 

Det er vigtigt, at støtte sig tæt på mål for læringsudbytterne, da de studerende kommer ud til 

hhv. kommunerne eller psykiatrien – og det er udfordrende for alle.  
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F.eks. kan vi måske bløde op i refleksionsprocessen – således at der sikres en progression. 

Der findes en vejledning til refleksionsdagen i praktikportalen. 

Vi konkluderer, at vi må tænke frem, således at progressionen sikres. Vi kan ikke ændre før til 

1. maj. 

Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der ser på 4. sem. refleksionerne. Gruppen består af 

Dorte og Anne Marie, Helle og Gundula, og resultaterne skal foreligge inden næste møde den 

5. marts 2019. 

Samtidig talte vi om, at der egentlig er et behov for de kliniske vejledere – der måske skulle 

have et lille gen opfriskningskursus. I så fald kan man blot rette henvendelse til EVU Absalon. 

 

9.  Eventuelt 

Intet til evt. 

 

Mødet evalueres positivt, vi har blot alt for kort tid til at diskutere. 

 

 

 

 

 

 


