
 

Vejlederforum Psykiatrien Syd og Absalon: Vordingborg 11.11.2021 
 
1. Kort præsentation af 

navn og arbejdssted:  
UC Underviser fra Absalon Nykøbing/Næstved:  Gundula Bergstrøm  
Kliniske vejledere: Susanne Kamper Psykiatrisk klinik Maribo, Katrine Jacobsen DP Maribo, Maiza Virkelyst DP Nykøbing F, Pia Gøtz Lund, DP 
Vordingborg, Gitte Rylund Psykiatrisk klinik Næstved, Karin Nielsen Afsnit S2-28, Charlotte Jørgensen Afsnit S2-28, Dorte Fabricius Afsnit S5.  
Ledere: Pernille Rømer Nielsen, Afdelingssygeplejerske DP Næstved, Birgitte Kaufmann, Afdelingssygeplejerske DP Vordingborg.   
Sygeplejerske med funktion som uddannelsesansvarlig i Syd: Kari Henriksen 
Klinisk uddannelseskonsulent, Region: Dorte Ørum, Psykiatriledelsens stab. 

2. Formål med mødet 
vejlederforum, se 
kommissorium:  

Kommissorium:  
https://www2.phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_Vejlederfora.pdf 
 
 

3. Drøftelser om 3. 
semester: 

 

Semestret består af to ugers teori for alle. Derefter deles holdet i to spor: 

 Halvdelen af holdet går ud i to gange fire ugers praktik i psykiatri og somatik i vilkårlig rækkefølge. 

 Den anden halvdel fortsætter i otte ugers teori. 10 uger inde i semestret byttes over så den halvdel der har været i praktik kommer ind til 
teoriundervisning og omvendt. Alle afslutter med to ugers teori, hvor der også er placeret både en semesterprøve og en farmakologi prøve. 

Nedenstående illustrerer de to forløb – blå markering for teori og gul for praktik. Desuden er praktikperioderne nummereret ud over semestret, 
denne nummerering er ens for forår og efterår. 

 
 

Drøftelse af oplevelser 
med fire ugers praktik: 
 

 Praktik på speed – en ud og en ind. 

 Det er anstrengende at introducere så ofte 

 De studerende ser ikke den samme patient to gange fordi perioden er så kort 

 Forsøg med at udvælge en patient der kunne bruge lidt tættere støtte i sin recovery proces, her er studerende koblet på som ekstra 
kontakt, hvilket både patient og studerende får meget godt ud af 

 Vigtigt at studerende inddrages i kulturen i praksis 

 De studerende oplever at have travlt, og de fire uger forstyrres af at de får materiale fra næste praktiksted i den fjerde uge. 

https://www2.phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Kommissorium_Vejlederfora.pdf


 Hvis vejleder har en uge med aften og nattevagter bliver kontakten til den studerende skrøbelig, og det er der ikke tid til i så kort en praktik. 
 

Det forklares hvorfor 
praktikken på 3. 
semester er blevet til 
fireugers praktik: 
 

I mange år har psykiatrien oplevet, at der var alt for mange studerende i praktik, mange steder samtidig med et stort antal SSA-elever. Der har været 
nedsat en arbejdsgruppe fra både Absalon, kommunerne, somatik og psykiatri som har set på nogle fælles parametre som økonomi, antal 
fuldtidsansatte og antal senge og sammenlignet det på tværs. Det viste at psykiatrien med otteugers praktik på både 3. og 4. semester løftede en 
meget stor praktikdel. For at udnytte kapaciteten mere ligeligt på regionens sygehuse og i kommunerne blev ændringen til fire uger i både somatik 
og psykiatri på 3. semester besluttet. 4. semester foregår udelukkende i kommuneregi. 
 
Sygeplejerskeuddannelsen er underlagt fagkrav fra EU's Anerkendelsesdirektiv, som betyder, at de studerende skal i praktik i syv specialer i løbet af 
uddannelsen f.eks. i medicin, kirurgi og psykiatri. Ændringen på 3. semester giver større fleksibilitet og dermed mulighed for, at de studerende har 
opfyldt EU fagkravene allerede efter 4. semester.  Dermed kan de studerende frit mellem alle specialer og sektorer på 6. semester.  
 
Tematikken på 3. semester er ’Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af 
sektorer’. Denne tematik giver mulighed for at 3. semester kan foregå på alle regionens sygehuse og i psykiatrien, herunder både i døgnafsnit og i 
ambulant. Det opleves som meget givende for de studerende at koble en 3. semester med en 6. semesterstuderende. 
 
Nogle studerende er bange for at skulle i praktik i psykiatrien, det drøftes hvor ’historierne’ fra psykiatrien opstår, og Absalon beder om at blive 
kontaktet, hvis der nævnes undervisning som giver et skræmmende billede af psykiatrien. Vi skal have en opmærksomhed på at psykiatrien jævnligt 
fremstår med skræmmende historier i medierne. 
 

Ved den aktuelle 
praktikstart på 3. 
semester oplevet at flere 
studerende ikke er 
dukket op: 
 

Det er noget samkøringsudfordringer med IT-systemerne på Absalon, der skulle have været løst i april, og er også godt på vej, men der opleves 
stadig udfordringer med at få overblik over holdenes placering og antal studerende på de enkelte hold.  
 
Denne gang viser det sig ligeledes at fire studerende skal til eksamen på Absalon to dage i praktikperioden, når der så samtidig sker det at den 
studerende ikke dukker op første dag, og derudover har en sygedag, så er der gået en uge af praktikken. De studerende må gerne have fravær pga. 
sygdom – vigtigt at lægge en plan med den studerende efter raskmelding, med fokus på mål og studieaktiviteter. 
 

Kompetencetilpasningsf
orløb i relation til 
farmakologi og 
medicinhåndtering: 
 

Dette efterår/vinter har Absalon i samarbejde med region og kommuner et projekt om at øge de studerendes kompetencer i farmakologi og 
medicinhåndtering. Det sker på baggrund af en for stor gruppe af studerende som ikke består denne prøve. Forløbet er placeret i praktikperioden – 
og de studerende skal have fri til at deltage, det kan placeres på en studiedag, da det er et tilbud. Vi forventer at dagene er følgende: 30/11, 1/12, 
3/12, 8/12 og 16/12. Dorte Ørum efterspørger de præcise datoer og tidspunkt på Absalon, og I får informationen via Kari. 
 
En opmærksomhed på at farmakologiprøven er placeret den 7. januar jf. prøveoversigten på Absalons hjemmeside. 
Dorte Ørum bringer dette op på Absalon, da det forstyrrer de studerendes praktikforløb at prøven er rykket til sidste uge i praktikperioden. Det kan 
ikke ændre ved det planlagte, men forhåbentlig vil det være eneste gang det er placeret i praktikperioden. 
 

6. semester drøftes: 
 

Der er et rigtig godt samarbejde med Absalons undervisere.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4NpF5iafIHqYllaVWpERUs4QzQ?resourcekey=0-lGAI7qjdTg3SObuisoeZKQ


I forhold til studieaktivitet (OPV) I og II opleves det, at valgfriheden omkring det skriftlige produkt har betydning for at produktet kan blive for 
overfladisk, og det giver ringere mulighed for grundig feedback og læring. Det ville opleves befordrende hvis der var krav om en litteraturliste i 
tilknytning til disse OPV’er. Dette ville også gøre de studerende mere bevidste om den teoretiske forankring og belæg. 
 
Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab drøftes. Begge områder er grundigt beskrevet i flere bøger til de sygeplejestuderende bl.a. i: Klinisk 
beslutningstagen - FADL's Forlag (fadlforlag.dk) og Klinisk lederskab - FADL's Forlag (fadlforlag.dk) 
På studiets 2. semester arbejdes der med klinisk beslutningstagen og på 4. semester med Klinisk lederskab. 
Det opleves svært for de studerende at forklare hvad begreberne betyder, men det er gode spørgsmål at stille de studerende. Første mål på 6. 
semester beskriver netop kravet hertil og lyder således: 

 Kan reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, 
sektorer, institutioner samt patientens og borgerens hjem 

 

7. semester drøftes: 
 

7. semester er stadig under udvikling, der har været udfordringer med at de studerende har troet at to dage i praktikken kunne udgøre data nok, og 
det kan det ikke.  
De første seks uger på 7. semester er inddelt således: 

 En uges teori 

 Tre ugers praktik = 90 timer, som der udarbejdes en skriftlig praktikforløbsplan for i et samarbejde mellem vejleder og studerende 

 To ugers teori, hvor der er tid til at skrive en refleksion på baggrund af oplevelserne fra praktikperioden, og der er en prøve. 
 

For projektopgaven i 7.semester er det vigtigt at ’spørgsmålet/problemstillingen, bestemmer metoden’, altså hvad er det den studerende er 
nysgerrig på, og hvordan kan hun undersøge dette. Der drøftes forslag som: overgange, mindskelse af tvang, Koordinerende indsatsplaner, Safe-app 
mv. 
 

Næste møde Der indkaldes til mødet via mail – møder bliver til foråret i uge 20 den 17. maj kl. 13-15. I bliver inviteret af Kari når det nærmer sig. 
 

 

 

https://fadlforlag.dk/produkt/klinisk-beslutningstagen/
https://fadlforlag.dk/produkt/klinisk-beslutningstagen/
https://fadlforlag.dk/produkt/klinisk-lederskab/

