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1. Information om 3. semester  
Kort omkring det teoretiske indhold for semesteret:  
Absalon har haft et ønske om at fokusere mere på børn, unge, 
voksne og ældre på semestret, samt sygepleje til mennesker med 
diabetes. Der berøres også farmakologi, psykiatri, etik mm.  

 
Teknologi som begreb i omsorg for mennesker indføres i undervisningen, og de studerende 
skal lave en studieaktivitet omkring emnet. Teknologi kan både være kompleks og 
lavpraktisk – som eksempelvis brugen af en strømpepåtager.  

 
Der undervises desuden i situationsbestemt kommunikation i forhold til patienter og 
pårørende og den klinisk beslutningstagen, samt begrebet empowerment.  

 
Under praktikken skal de studerende arbejde med to studieaktiviteter omkring emnerne 
situationsbestemt kommunikation og teknologi.  

 
Det aftales at Absalon sender semestrets nuværende undervisningsplaner ud, så AKU’er 
kan orientere sig inden praktikopstart. Undervisningsplaner for efterårssemestret er ikke 
udfærdiget endnu.   
 
 
 

2. Helligdage/studiedage regler  
Sygeplejestuderende skal i gennemsnit have 30 timers praktik om ugen. Alle vagtlag må 
anvendes, og de studerende må både arbejde weekender og helligdage – selvom der står i 
studieordningen at vagterne fortrinsvist lægges i dagvagt.  
De studerende har derfor heller ikke pr. automatik fri på helligdage.  

 
Absalon oplyser de studerende om at studiet er et fuldtidsstudie, og at der ikke vil være 
mulighed for at have et andet fuldtidsarbejde ved siden af. Det opleves dog fortsat at nogle 
studerende har mange arbejdstimer.  
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3. Drøftelse omkring studerende der nægter at benytte værnemidler 

Episode med en studerende der ikke ville anvende værnemidler, og ikke kunne tilbydes 
vaccination. Ledelsen på afdelingen blev involveret, og den studerende blev orienteret om 
at der ikke var mulighed for at være i praktik og ikke anvende mundbind mm. Den 
studerende valgte at blive og accepterede kravet.    
Absalon har haft en lignende oplevelse, og har ligeledes holdt på kravet om anvendelse af 
værnemidler.   
 
Der drøftes at man som personale kan stå i en situation, hvor man bliver bekendt med at 
studerende opfører sig uhensigtsmæssigt i fritiden (deltager i demonstrationer, undgår 
brug af værnemidler mm.), og dernæst møder på afdelingen for at passe svækkede 
patienter der skal beskyttes mod eventuel smitte.  
 

 
 

4. Praktikportalen 
Det opleves, at de studerende ikke svarer på fx velkomstbreve, har ringe kendskab til hvor 
og hvordan materiale uploades, og at de efter deres udsagn selv skal lære at anvende 
portalen.  
AKU’er bruger tid på at rykke for svar, skrive til kontaktlærer og tilmed sende SMS’er. 
Der efterspørges bedre introduktion til Praktikportalen inden praktikopstart.  
 
Løsningen ligger ikke lige for – de studerende informeres af Absalon om at de skal tjekke 
deres post på Praktikportalen, men gør det ikke altid. De kommunikerer internt på Its 
Learning med undervisere mm. 
  
 
 

5. Afvikling af 2. Semester klinisk prøve 
Som noget nyt skal 2. semester sygeplejestuderende til klinisk prøve. Både praktikhold 1 og 
2 skal til prøve i slutningen af semestret.  
Prøven bliver i skills-form og baseres på cases, der er relateret til opgaver i den 
studerendes aktuelle praktik. Casene bliver udarbejdet af uddannelseskonsulenter med 
sygeplejefaglig baggrund i regionen. Her i huset vil prøverne finde sted i Athenahusets 
Læringslab. 
Den studerende trækker en case, og har fem minutter til at vise en bestemt færdighed på et 
fantom.  
Til bedømmelsen vil være: 

 Eksaminator fra Absalon 

 AKU som medeksaminator 

 Ekstern censor fra censorkorps   
 
 
 

6. Eventuelt: Overnatningsmuligheder på sygehuset 
For studerende der kommer længere fra og har behov for overnatning, vil der skulle 
undersøges nærmere om vi kan tilbyde en hjælp til de pågældende studerende. Teresa og 
Ditte vender tilbage med yderligere information. 


