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Dagsorden 

Mødedato: Tirsdag den 8. marts 2022 

Starttidspunkt: Kl. 13:00 

Sluttidspunkt: Kl. 15:00 

Mødested: Campus Slagelse lok. B3.10 

Lokale:  

Deltagere: Mette Flygenring (Slagelse) Jeanette Erkeniks (Sorø), Merete 
Christense (Ringsted), Kliniske vejleder Slagelse, Ringsted & Sorø 
kommune.  
Undervisere Marie Willaume-Jantzen & Mie Holgersen, Absalon. 

Mødesekretær: Mie Holgersen (mhol), tlf. +4572481892, mhol@pha.dk.  
 

 

 

Dagsordenpunkter 

1. Velkomst 

2. Rundt om bordene 

3. Samarbejde, roller og ansvar ved potentielt problematiske forløb 

4. 4. semester teoretiske studieaktivitet 

5. Evt.  

 

Click here to enter text. 
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Mødereferat 

Mødedato: Tirsdag d. 8. marts 2022 

Mødested:  Absalon, Campus Slagelse 

Til stede: Kliniske vejledere & uddannelseskonsulenter Sorø, Slagelse & Ringsted 
kommune 

Fraværende: Marie Willaume-Janzten 

 

Dagsordenpunkter 

Ad. 1 – Velkomst 

Der blev budt velkommen. Desværre var en del kliniske vejledere fra Sorø og Ringsted kommune 

fraværende. 

Dagsorden godkendes. 

Ad. 2 - Rundt om bordene 

Dialogen koncentrede sig om de studerendes forløb i sundhedsplejen. Vejledere fra Slagelse 

kommune havde erfaret at de studerende ikke mødte op til sundhedsplejen og ikke var bekendte med 

at de skulle det. Vejledere spurgte til erfaringer fra de øvrige kommuner, samt hvordan de studerende 

præsenteres for praktikken i sundhedsplejen. Problematikken kunne ikke umiddelbart genfindes i de 

andre to kommuner. Der var en drøftelse af hvordan de studerende bedre kunne forberedes gennem 

en tydeliggørelse i informationsbrevene. 

Ad. Pkt. 3 Samarbejde, roller og ansvar ved potentielt problematiske forløb 

Der var en drøftelse af hvordan der samarbejdes ved problematiske forløb. De forskellige punkter i 

dokumentet ”samarbejde, roller og ansvar i relation til praktik” blev gennemgået og der var enighed 

om at rettidig kontakt mellem vejleder, uddannelseskonsulent og kontaktperson fra Absalon var en 

vigtig forudsætning for fra start af at få lagt en plan for den studerende. 

Der var oplevelse af studerende som var studieaktive og fremmødte, men ikke havde det faglig 

niveau, eller havde læringsblokeringer. Disse forløb var svære at håndtere, og her er det vigtigt med et 

tæt samarbejde, hvor bekymringer tydeliggøres i praktikportalen.  

Har de studerende ikke fremmødt og/eller er studieaktiviteterne ikke afleveret må disse afvises i 

praktikportalen med kommentering på det af vejleder. 

Ad. Pkt. 4 - 4. semester teoretiske studieaktivitet og dialog 

Uddannelsesplan og de teoretiske OPV’er blev kort gennemgået, og efterfulgt af en dialog om 

hvordan der arbejdes med disse i det teoretiske forløb.  

Ad. Evt.  

Der blev spurgt til muligheden for om afholdelse af fremtidige møder kunne foregå i kommunerne. 

Årsagen hertil var at en del af de kliniske vejledere var fraværende, hvilket muligvis kunne forklares 

ved afstanden til Slagelse. I kommissoriet henvises der til at der afholdes to møder årligt på 

udbudsstederne – i dette tilfælde på Campus Slagelse. 
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Der var delte meninger om hvor stort behovet er, men spørgsmålet tages med i KFK. Opfølgning på 

dette ved næste møde. 

 

Ref./ Mie Holgersen 
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