
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Referat 
 

1. Studierelaterede aktiviteter på 7. semester: 
Tematikker 
- Nationale og internationale perspektiver på sygeplejefaglig 
professionspraksis.  
- Bachelorprojektet 
Der ligger 5 ECTS i klinikken, hvor de studerende skal være fysisk i 
klinikken, fordelt over tre uger. Uge 1: Der skal udarbejdes en aftale 
mellem AKU og studerende vedr. indhold/aktiviteter i ugerne.  
Uge 2: Status AKU/studerende – aktiviteter/refleksioner 
Uge 3: Opsamling: Hvad er opnået? 
Der er mødepligt til praktikrelaterede aktiviteter.  
 
I 2021 ligger 7. semesterpraktikken – den valgfri praktik – i uge 6, 7 og 8. Absalon starter 
undervisning i uge 5, grundet skudår.  
 
De studerende kan komme tilbage til deres 6. semester praktikafsnit, hvis de ønsker det og ikke 
mangler kirurgisk praktik. Andre studerende kan også ønske det, men er ikke sikret plads på en 
afdeling de ikke har været på i 6. semester. Afdelingerne vil blive spurgt i de tilfælde om kapacitet. 
Deadline for ansøgning er 30-10-2020.  
 
AKU dokumenterer er at eleven har overholdt de indgåede aftaler – Absalon klarer resten.  
 
 
 
 

2. Portefølje som redskab 
Portefølje/portfolio som redskab – hvad er vejleders opgave og hvordan arbejder man med 
portefølje?  
Portfolio kan downloades på www.phabsalon.dk: 
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Praktik_klinik_dokumenter/Sygeplejerske/Vejledni
ng_til_anvendelse_af_portfolio.pdf 
 
Læs evt. mere i bogen Portfolio i Praksis af Cecilia Krill og Margit Saltofte.  
 
Det er ikke et krav at den studerende skal arbejde med portfolio, men det anbefales. Nogle 
studerende anvender i stedet OneNote, hvilket også accepteres af Absalon. Portfolio er den 
studerendes eget individuelle arbejdsredskab, og den studerende vælger selv hvad der skal deles 
med evt. AKU.  

 

 

 
 
 

Praktikvejlederforum Absalon/NFS 
 
Arrangør: Teresa Pia Andersen, NFS og Ulla Klimt, Absalon.  
 
Referent: Ditte Fisker 
 
Deltagerantal: 24 inkl. ovenstående.  
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Arbejdsportfolio:  
- Profil: Personlige, faglige baggrund, læringsforudsætninger mm.  
- Dokumentation: Studiestartprøve, kursus/deltagerbeviser, praktikforløb mm.  
- Læring: Fremme og fastholde læring, refleksioner mm.  
 
Prøveportfolio: 
- Anvendes kun i en opgave på 4. semester. Det valgte emne kan dog være noget fra en tidligere 
praktik, som kan have været på sygehuset.  
 
 
 
 

3. Problematiske studieforløb 
Hvordan er rollefordeling mellem skole, vejleder og uddannelseskonsulenten? 

 

Der rejses forslag fra klinikken om at studerende der ikke har bestået eksamen og re-eksamen forud 

for evt. ny praktik inviteres til en samtale på Absalon mhp. afklaring af kompetencer, udfordringer 

mm.  

Absalon fortæller at de allerede giver de studerende mulighed for samtaler omkring problematiske 

studieforløb, men kan gå videre med i højere grad at fremhæve dette.   

 

Endvidere rejses problematikken at AKU’er på ét afsnit grundet tavshedspligt ikke kan videregive 

oplysninger om studerende til et andet afsnit, så den studerendes udfordringer ikke nødvendigvis 

bringes videre. Såfremt Absalon heller ikke har været involveret, er det ikke givet at den studerende 

har fået hjælp.  

 

 
 

 

4. Samarbejde mellem Absalon og praktikstederne 
 
Kontaktlærer/kontaktpersoner:  
Ønske fra klinikken om at få udmeldinger om skifte af kontaktlærere. Desuden ønske om en fast 
kontaktlærer mhp. relationer og forståelse af hinandens arbejdsområder.  
 
Udmeldinger 
Der er ønske om udmeldinger omkring studerende, nye tiltag mm. i bedre tid. Det opleves at 
beskeder ofte kommer i sidste øjeblik. Endvidere kommer ind imellem andre studerende på 
afdelingerne end dem, der var ventet – problematisk i forhold til bestilling af børneattester mm.  
 
Udveksling:  
Undervisere på Absalon har nu formelt fået lov til at tage på klinikbesøg mhp. kobling af teori og 
praksis mm.  
 
Tilbagemeldinger omkring praktikken 
Der spørgers ind til de studerendes oplevelser i klinikken, når de kommer tilbage på skolen.  
Absalon melder at mange studerende på 1. semester ofte kommer tilbage og bekræfter at det er det 
rigtige, de har valgt. Lidt sværere med f.eks. tidligere SOSU-uddannede, der ikke har fået lov til så 
meget som de plejer – bedres efter 2. semesterpraktikken.  
 



 
2. semester praktikforløb 
Næstved og Nykøbings studerende bytter rundt, således at det ene hold får praktik først med 
opgaven omkring medicinhåndtering, og det andet hold får teorien først.  
Det opleves i klinikken at holdet der har haft teori først har noget lettere ved at løse opgaven. 
Omvendt angiver Absalon at de ikke mærker forskel på de studerende til eksamen i slutningen af 
semestret.  
 
De nuværende 2. semesterhold er udfordrede af at deres 1. semesterforløb foregik under lock-
down, og de derfor er gået glip af deres tre ugers praktik.  
 
 
Studerende fra andre afdelinger af Absalon: 
Studieordningen er den samme for alle Absalons studerende, uanset om de kommer fra Nykøbing, 
Næstved, Roskilde eller Slagelse. Der er altid mulighed for at ringe og få en snak med en 
kontaktlærer på det pågældende campus.  
 
 

 


