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Referat af møde i Vejlederforum  
Praktikteam Nykøbing F. – Næstved  

 

Mødedato: Tirsdag den 02. oktober 2018 

Starttidspunkt: Kl. 13.00 

Sluttidspunkt: Kl. 15.00 

Mødested: Næstved 

Lokale: A 039 

Deltagere: Åse Høybye fra Faxe Kommune samt Sara G. Andersen, Lise Lar-

sen, Dorthe Eriksen og Heidi.  

Christina Christensen fra Guldborgsund kommune samt Annette 

Søndergård. 

Stine Søderberg fra Lolland kommune  

Christi Egelund, Helle Funder og Inge Noack fra Næstved kom-

mune samt Charlotte, Lie, Elin, Britta og Marie og  

Annie Gissing og Gundula Bergstrøm fra Absalon. 

Afbud:  
 
Mødeleder/ 
-sekretær: 

Ingen 
 
Gundula Bergstrøm 
Stine Søderberg 

 

 

 

Dagsordenspunkter 

1. Vidensdeling på kryds og tværs/alle 

2. De studerendes forudsætninger forud for praktikforløb 

a. Tværprofessionelt forløb i Nykøbing F./Annie 

b. Studerende i praktik -  sidst eller først i semesteret /Gundula  

3. Videndeling omkring udvikling af medicinhåndteringsprøven/alle 

4. Evt.  

 

 

1. Vidensdeling på kryds og tværs/alle 

Dette er det første møde ifølge den nye samarbejdsaftale. Det er meningen at Absalon inviterer. 
Invitationen går igennem uddannelseskonsulenter. 

Gundula viser adgangen til Sygeplejerskeuddannelsens side via Absalons hjemmeside.  
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Anette har spørgsmål til: 

o hvordan og hvilke krav der er til et forløb med 6. Semester. Der udveksles erfaringer og vi 

læser i uddannelsesplanen. 

o hvordan der arbejdes med 1. semester-studerende. Guldborgsund har valgt, at 1. seme-

ster-studerende skal være på plejecentre. Det har Næstved og Faxe også. Ligeledes er 

det tanken, at studerende fra 2. semester ligeledes skal på plejecenter. Næstved har op-

levet, at 1. semester-studerende ikke er kommet tilbage i 2. semester. Det opleves i 

Guldborgsund, at de 1. Semester studerende har en forventning om at være sammen 

med sygeplejersken.  

 

Det drøftes,  

o om de studerende skal arbejde med personlig pleje eller ej, eller andre "grundlæggende" 

færdigheder. Vigtig med samtalerne med de studerende om deres forudsætninger.  

o hvilke fordele og ulemper der ses ift. i hvilken rækkefølge teori og praksis kommer.  

o anvendelsen af portfolio. Bliver portfolio brugt og på hvilken måde? Det er stadig et 

varmt emne.  

I Næstved kommune er man startet på tværfaglige refleksioner, hvor SSA og studerende mødes 

og taler om deres refleksioner. Grupperne i Næstved er meget brede faglige. Både med fokus på 

monofaglighed og tværfaglighed. Der kommer flere ideer på bordet.  

Forslag om, at de studerende bliver sat på opgaven til at beskrive "deres" kommunes organisa-

tion.  

 

 

2. De studerendes forudsætninger forud for klinikforløb 

a. Tværprofessionelt forløb i Nykøbing F./Annie 

Stigende fokus på tværprofessionelle forløb. I de første 6 uger af 3. semester er de studerende 

sammen med studerende fra pædagog- og socialrådgiveruddannelsen. Her arbejder de stude-

rende med aktionsforskning bl.a. på varmestuer, væresteder og lignende. Sammen med borge-

ren ser de på, hvad der fungerer godt. Skal slutte af med en lille film. Derfor kommer de stude-

rende ud med andre forudsætninger. Dette forløb findes kun i Nykøbing. Det styrker ligeledes de 

studerendes monofaglighed.  

 

b. Studerende i praktik - sidst eller først i semesteret/ Gundula  

Gundula fortæller, at det ikke længere er muligt at have et tæt samarbejde med fys, ergo og bio-

analytikere, da deres praktikforløb ligger modsat hinanden.  

De studerende, der kommer i praktik i 1. periode på hhv. 3. og 4. semester, har kun 2 ugers 

teori før de kommer i praksis. Derfor ses en stor forskel på, om de studerende kommer i 1. 

eller 2. periode.  
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3. Videndeling omkring udvikling af medicinhåndteringsprøven 

En del studerende har problemer med farmakologi prøven i 3. semester. Den studerende kan ikke 

få lov til at fortsætte uddannelsen hvis ikke de består. Der er 3 forsøg. Prøven på 3. semester be-

står af prøve A, som er skriftlig og de studerende har 24 timer til at udføre denne prøve. Prøve B 

varer 2 timer og foregår på skolen på papir.  

Hvis der er nogen der har cases, fx cases med borgere i akutte forløb i eget hjem, så skriv dem en-

delig ned og send dem til Gundula. 

Der er på både 3. og 4. semester en studieaktivitet, der omhandler en øvelse i farmakologi. Øvel-

sen skal godkendes af praktikstedet.  

Der findes et farmakolog spil fra Munksgaard.  

 
 
4. Evt.  

Refleksionsdagen i uddannelsesinstitutionen afholdes igen på Absalon i næste uge. Der er reflek-

sioner med de studerende i de næste uger på Absalon. De kliniske vejledere er velkomne til at 

deltage kl. 12.--¨15.00. 

Hvis ikke de studerende møder til refleksion på Absalon, får praktiksteder besked fra praktikkoor-

dinator, Siv Pedersen på Absalon, og den studerende skal så fremlægge sin refleksion på praktik-

stedet. Der er et dokument på vej, der kan findes i Praktikportalen. 

 

 

 

 


