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Referat fra Vejlederforum Psykiatrien Vest og Afdeling for Retspsykiatri den 12. december 2021. 
 

Deltagere:  

Signe Hvid SL10, Karin Damm DP Slagelse, Maria Poulsen SL3, Pernille Primdahl-Jensen SL 8, Tine Pedersen SL8, Britta 

Hjermitslev Absalon, Emilie Andres Absalon, Beata Wilsted Afdeling for Retspsykiatri og Dorte Ørum 

Psykiatriledelsens stab. 

 

Drøftelser om 3. semester: 

Generelt er oplevelsen af det er svært at finde en god struktur på de fire ugers praktik, da det er meget kort tid. 

Nogle praktiksteder oplever, at det er svært at koble de studerende på patientforløb fordi det er så kort tid, og det er 

svært for patienterne at der er så stor udskiftning. I stedet kobles de studerende på personalet, og følger med ud til 

forskellige patienter. 

Absalon oplyser, at de studerende i foråret generelt var kede af praktikken i psykiatrien. Absalon forsøger at klæde 

de studerende på til fire-ugers praktikkerne, og informerer om at ’de ikke skal sidde og gemme sig’, men få mest 

muligt ud af praktikken. 

Nogle oplever at de må sætte barren ned, da de studerende ikke kan nå det samme på fire uger som de kunne på 

otte uger. Drøftelse af at barren er mål for læringsudbytter og studieaktiviteter (OPVer), for de studerende har 

stadig otte ugers praktik, den er blot delt mellem somatik og psykiatri.  

Som supplement til mødet er her indsat en illustration af de to forskellige forløb de studerende kan have på 3. 

semester – blå markering for teori og gul for praktik. Desuden er praktikperioderne nummereret ud over semestret, 

denne nummerering er ens for forår og efterår. 

 

Situationsbestemt kommunikation opleves som meget naturligt læringsudbytte i psykiatrien, men der kan være lidt 

vanskeligere med Farmakologi, da det ofte er farmakonomerne der tager sig af den del, og med de korte forløb er 

det svært at få passet det ind. Drøftet at det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at få medicinhåndtering gjort til 

genstand for læring, så meget som det er muligt i hverdagen.  

Der stilles spørgsmål til om klinisk vejleder kan aflastes i forhold til udsendelse af velkomstmail og vejledning til 

/feedback på studieaktiviteterne. Det er en drøftelse der må tages i de enkelte afdelinger, også med ledelsen. 

Studieaktiviteterne kræver patientnærhed som udgangspunkt, og jo flere opgaver der lægges hos de 

uddannelsesansvarlige sygeplejersker, jo mindre tid har de til at hjælpe de steder hvor der er udfordringer i et 

praktikforløb. 

Konkret forespørgsel på aflyst undervisning til 3. semester i læringslab – kommer der en ny dato? Ja, den vil blive 

sendt ud. 



2 
 

Gensidig info om hvordan man griber 3. semester an – Maria fra SL3 anvender Flashcards, disse sendes til 

deltagerne. 

Ønske om at vide hvad det er Beata siger til introduktionen – Beata sender sin introduktion til vejlederne i 

Retspsykiatrien. 

Ønske om at kommer over i Læringslab og opleve hvad det er de studerende lærer derovre. Ønsket gives videre til 

læringslab. 

Kompetencetilpasningsforløb 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. 
En opmærksomhed på at farmakologiprøven er placeret den 7. januar jf. prøveoversigten på Absalons hjemmeside. 
På holdet der er i praktik lige inden sommerferien 2022 er selve prøven flyttet ud af praktikperioden, og psykiatrien 
har bedt om at kende datoerne for kompetencetilpasningstilbuddet inden praktikstart af hensyn til planlægningen af 
praktikken. 
 
6. semester drøftes: 
Rigtig godt samarbejde mellem Absalon og praktikken.  
Studieaktiviteterne fungerer bedst i den kronologiske rækkefølge I, II og III. 
Semestret fungerer fint. 
Det drøftes, at der nogle steder kan være mulighed for at lave konkrete tilbud om at en del af 6. semester tages i en 
ambulant enhed, der skal dog være en opmærksomhed på muligheden for at arbejde selvstændigt. Fokus kan være 
på overgange i patientforløb, enten som en længere periode eller ved at den 6. semester studerende følger en 
konkret patient efter udskrivelse og ved de første par samtaler i distriktspsykiatrien. Ved ideer drøft det med den 
uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 
 
Som ved de interne kliniske prøver sidste år er der igen en usikkerhed i forhold til afholdelse fysisk eller virtuelt. 
Der er kliniske prøver allerede den 4. januar. 
Dorte Ørum har møde med Absalon den 16. december og 6. januar, hvor det drøftes hvordan vi skal forholde os. 
Som det er lige nu må vi være klar til at sadle om fra undervisers fysiske fremmøde til virtuel prøve. 
Dorte vender retur via de uddannelsesansvarlige sygeplejersker med besked. 
 
7. semester drøftes: 
Nogle studerende har svært ved at udfylde tiden. På 6. semester var de en del af den kliniske hverdag, og havde 
’fingrene’ i plejen. Nu kommer de tilbage og skal finde et andet ståsted hvor de er mere observerende, hvor de ikke 
har adgang til SP og ikke på samme måde bliver en del af personalegruppen. Det er vanskeligt.  
Drøftelse af muligheden for at de studerende kommer på et andet praktiksted på 7. semester, hvor de ikke kender 
rytmen og sygeplejen. Der er åbenhed for denne ide, som tillige ville kunne give mulighed for at have fokus på 
sektorovergange og brobyggersygeplejerskerne. 
 
Som supplement til mødet kan det siges at de første seks uger på 7. semester er inddelt således: 

 En uges teori 

 Tre ugers praktik = 90 timer, som der udarbejdes en 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. 

 

Næste møde: foråret i uge 14, den 5. april kl. 13-15. I bliver inviteret af jeres uddannelsesansvarlige sygeplejersker, 

hvis ikke I allerede er det, og vi håber at mødet kan afholdes fysisk.  

Lokale 3.24. er booket, på 4. sal på Fælledvej 6 i Slagelse.  

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

