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Deltagere: Stina Linderoth, Laila Ringkøbing, Karina Kalstad og Dorte Ørum (ref.) 

Afbud: Pernille H. Petersen 

Kort gensidig præsentation 

1 Samarbejde og 
brug af møderne 
fremadrettet 
 

Vejlederforum skal gentænkes i KFK, vi afventer med at indkalde til nye møder. 
Samarbejde er også brobygning – vigtigt at vi får drøftet bl.a. brug af teori på 
tværs til at understøtte studerende og vejledere. 
3. semester prøve B: sygdomslæredelen gives på 3-5 lektioner. Det er vigtigt at 
huske, at de studerende i første del af 3. semester ikke har meget teori med 
sig, da de kun har to ugers teoriforløb. 
Brug endelig UC underviserne og gerne tidligt i praktikforløbet, jo før jo bedre. 
Især ved 4 ugers praktikken, er det med at sætte ind hurtigt hvis der er noget i 
praktikforløbet der kræver en drøftelse mellem uddannelsen og praktikken. 
Vi synes godt om mødet i denne form. Vigtigt at mødes og kan drøfte emner 
mere dybtgående. Vi ved at udfordringen er at få aftalerne i hus. 

2 Orientering fra 
Psykiatrien  
 

Karina har fået aftale om faste møder med vejlederne i Psykiatrien Øst 2 
timer/md. 

3 Orientering fra 
Absalon 
 

Ny uddannelsesleder i Roskilde Diana Buskov, kommer fra anæstesien hvor hun 
har været leder for en meget stor afdeling. 
Uddannelseslederne har fordelt nogle områder mellem sig eks. Har Gitte 
Ferreira praktikområdet. 
 
På tværs af Absalon er der udviklet er koncept for dannelse og anvendelse af 
studiegrupper. Der uddannes nøglepersoner på Absalon til at understøtte 
konceptet. Vi drøfter at det ville være befordrende, hvis vi sammen tænkte 
konceptet med ud i praksis. 
Konceptet støtter sig til denne bog om studiegrupper: Studiegrupper - 
Samarbejde og facilitering af Lisbet Rask m.fl. (hansreitzel.dk) 
Bogen skulle være på vej i en 2. udgave. 
 
Absalon har fortsat fokus på udvikling og implementering af simulation i 
undervisningen. Absalon Roskilde er netop i gang med at opgradere deres 
simulationslokale.  
Vi drøfter at det vil være befordrende med kontakt mellem Absalon og Anja 
Nergaard ved opbygning af Absalons læringslab. 
Anja Nergaard er projektleder på Psykiatriens læringslab i Roskilde, Slagelse og 
Vordingborg.  
 
Portfolio: der arbejdes igen på at få portfolio mere i brug. Det bliver redskabet 
både til samarbejde og studiegrupper. Der tales meget om brug af portfolio på 
nye måder også med inspiration fra Holbækuddannelsen. 
 

4 Div. semestre for 
Psykiatrien – 3, 6, 
7. semester 

Vi har under de ovenstående punkter talt lidt om både 3. og 6. semester. 
Psykiatrien vil i efteråret 2022 og foråret 2023 igangsætte et nyt tilbud til 7. 
semester på Absalon Roskilde som vil skrive bachelorprojekt om psykiatri. Vi 

https://hansreitzel.dk/products/studiegrupper-bog-44982-9788702332810
https://hansreitzel.dk/products/studiegrupper-bog-44982-9788702332810


 taler om konceptet. Tom Rasmussen har sagt ja til formelt at indgår i tilbuddet 
her i efteråret. Både Stina og Laila inviteres med via Outlook, og deltager hvis 
de kan. 

5 Udviklings pkt.? 
litteraturanbefaling
er, pensum, 
hvordan kan vi 
understøtte de 
studerende på 
tværs af psykiatri 
og Absalon (vælg af 
praktikplads, 
pensum, litteratur, 
”bygge bro” ”åbent 
hus”) 
 

Vi drøfter bl.a. hvor vi tilbyde os på 5. semester, så de studerende også får øje 
på psykiatrien som en mulighed på 6. semester? 

 Evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutionen. 

 Kan vi byde ind på det nuværende 5. semester – evt. med en ’mini-
filmfestival’ a la i Slagelse? 

 Stina vil gerne være en form for psykiatriambassadør  
Vi arbejder videre med ideer. 
 

6 Klinisk prøve, 6. 
sem. – Evaluering 
af dette års kliniske 
prøve. Samt 
drøftelse af 
fordele/ulemper v 
virtuel deltagelse 
fra Absalon 
 

Efter flere gange virtuel votering drøfter vi fordele og ulemper.  
Virtuel votering er jo et vilkår under corona, og ikke noget vi ellers kan vælge at 
anvende. 
Det giver et andet indtryk at være med den studerende rundt på praktikstedet.  
Karina har lavet en podcast med en 6. semester studerende 
https://soundcloud.com/karina-kalstad/6-semester-fortaeller-om-eksamen/s-
HzppIbcmLN6?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=soc
ial_sharing 
 

7 Evaluering af 
mødet 

Godt møde, relevante punkter og givtigt med lidt dyberegående drøftelser også 
med udviklingsperspektiv for øje.  
Rigtig godt samarbejde, og ønske om at møderne i denne form godt kan 
bibeholdes. Det bringer Dorte med ind til KFK. 
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