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1 Klinisk uddannelsesplan 

Den kliniske studieplan giver dig, som studerende, en præsentation af det kliniske uddannelsessted, 
dine læringsmuligheder, og bidrager til afstemning af gensidige krav og forventninger til den kliniske 
uddannelse. 
 
Det kliniske uddannelsessted udarbejder en studieplan pr. afdeling/område. 

2 Organisatoriske forhold 

Udvidet Bostøtte er organiseret i forvaltningen: Social, Sundhed og Arbejdsmarked, som har fælles 
direktør. For en overordnet organisationsplan for Holstebro Kommune se Organisationsplan 
 
Socialområdet i Holstebro Kommune er organiseret med en socialchef med ansvar for hele 
socialområdet. Desuden er der centerledere for nedenstående områder: 

 Center for Social Indsats  
 Center for Psykiatri Center for Psykiatri 
 Center for Handicap 
 Uddannelsescenter Mariebjerg  

 
Udvidet Bostøtte er en del af Holstebro kommunes socialpsykiatriske tilbud i Center for Psykiatri. 
Udvidet Bostøtte har funktionsledere med ansvar for den daglige drift og udvikling.  
 
Personalet i Udvidet Bostøtte består af 8 medarbejdere i alt, fordelt på sygeplejerske ergoterapeuter og 
social– og sundhedsassistenter. Udvidet Bostøtte er desuden kontinuerligt uddannelsessted for  
sygeplejestuderende på 4. semester.  
 
Hver borger er tilknyttet en primær og i nogle tilfælde en sekundær kontaktperson.  
I Udvidet Bostøtte samarbejder personalet med hele beboerens netværk, såvel det private som det 
professionelle, f.eks. familien, behandler, sagsbehandler osv.  
 
Alle ydelser er visiterede ydelser. 
 
Sygeplejen følger de overordnede værdier i Holstebro Kommune, der sætter borgeren i centrum 
gennem glæde, udvikling og udsyn. Se mere på Ledelsesværdier - den fælles ledestjerne        
 
Ligeledes arbejder vi i Holstebro Kommune ud fra kommunens sundhedspolitik.  
Se mere på  Sundhedspolitik  

3 Sygeplejefaglige forhold 

Patient-/borger kategorier i afsnittet/enheden 
Udvidet Bostøtte er et tilbud til sindslidende borgere i alderen 18 år og opefter.   
 
Typiske kliniske sygeplejefaglige problemstillinger 
Sygeplejersken yder sygepleje/støtte hos borgere med:  

 personlighedsforstyrrelser 
 angstproblematikker  
 selvdestruktive- eller udad-reagerende adfærd  
 depressioner og/eller manier  
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 skizofreni og dertil hørende symptomer, som eks. stemmehøring.  
 tendens til selvmedicinering med eks. alkohol – stoffer m.m. 
 multible livsstilsproblemer  
 spiseforstyrrelser  
 ADHD, ADD- problematikker 
 kognitive indlærings problematikker 

 
Med udgangspunkt i den enkelte borgers helhedssituation arbejdes med følgende:  

 Mødet og samarbejdet med borgeren  
 At etablere en tillidsfuld kontakt  
 At lære borgeren at kende (anamnese)  
 Samarbejde med pårørende og øvrige netværk  
 Jeg-styrkende sygepleje/støtte til borgere med midlertidigt eller varigt svigtende jeg-funktion  
 Miljøterapeutisk sygepleje/støtte til borgere med psykiatriske problemstillinger, der påvirker 

borgerens livsduelighed.  
 Sygepleje/støtte til borgere med eksistentielle problemer  
 Sygepleje/støtte til borgere med ernæringsudfordringer  
 Sygepleje/støtte til borgere med behov for undervisning i psykiatrisk lidelse  
 Sygepleje/støtte til borgere med behov for støtte og undervisning i hverdagsaktiviteter  
 Sygepleje/støtte til borgere med behov for undervisning og støtte i forældreevne  
 Sygepleje/støtte til borgere med behov for støtte til valg og planlægning af fremtiden  
 Sygepleje/støtte til borgere med uafklarede ressourcer  
 Strukturering af døgnrytme 
 Grænsesættende støtte i forhold til borgerens adfærd 

 
Metoder i klinisk praksis  
I udvidet Bostøtte arbejder vi overordnet ud fra en recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der 
er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og 
respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed med 
fokus på det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte borger. Udgangspunktet er en tro på, at alle 
har mulighed for at komme sig i et hverdagslivsperspektiv.  
 
Der arbejdes med metoder forankret i nedenstående teorier  
 
Evidensbaserede teorier: 

 Systemisk teori 
 Kognitive teorier 
 Kommunikationsteorier 
 Miljøterapeutiske teorier 

 
Der arbejdes med følgende metoder: 

 Recovery  
 Narrativ tilgang 
 Situationsbestemt kommunikation 
 Motivationsarbejde  
 Miljøterapi  
 Anerkendende tilgang  
 Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, herunder dataindsamling, vurdering, 

identifikation af behov for sygepleje, mål, plan for sygepleje, handlinger og evaluering   
 Anvendelse af det sundhedsfaglige skøn  
 Identificere, reflektere og analysere sundhedsfaglige dilemmaer 
 Dokumentation i Nexus 
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 Registrering af utilsigtede hændelser (borgersikkerhed)   
 Didaktiske og kommunikative metoder ved vejledning og undervisning af borgere  
 Kollegial sparring og kollegial supervision 
 Inddragelse, vurdering og analyse af relevant klinisk udviklings- og forskningsbaseret viden 

i sygeplejen 
 Vidensdeling og -udvikling  
 Fysisk aktivitet 
 NADA-akupunktur 

4 Lærings-og uddannelsesmuligheder 

Du kan her se afsnittets/enhedens pædagogiske/didaktiske metoder knyttet an til semestrets 
læringsudbytter 
 
Semestrets struktur og opbygning 
Semesteret består af 11 ugers teoretisk undervisning, 9 ugers klinisk undervisning i primær og 
sekundær sundhedstjeneste, heraf 1 uge i sundhedsplejen. 
Ud af semesterets 30 ECTS afvikles 5 teoretiske og 2 kliniske ECTS som tværprofessionelle 
uddannelseselementer integreret i den teoretiske og kliniske undervisning. 
Du skal deltage i ét forudsætningskrav i denne kliniske periode for at kunne gå til prøve.  
Semesteret afsluttes med en intern teoretisk prøve, der skal afprøve semesterets læringsudbytte. 
 
Temaet på 4. semester er situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, 
pårørende og fag- professionelle i og på tværs af sektorer. 
  
”Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med 
patienter/borgere og pårørende i både professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Der arbejdes 
med patienter/borgeres oplevelser herunder social ulighed og kulturelle forskelle, samt med juridiske 
rammer og etiske dilemmaer. Der er fokus på sundhedspleje og sygeplejefaglige interventioner til at 
bevare og styrke mental sundhed”. 
(Kilde: studieordningen, VIA 2016) 
 

Læringsudbyttet for semesteret fordelt på viden, færdigheder og kompetencer er som 
følgende: 
 
Læringsudbytte fordelt på viden  

 Du reflekterer over farmakologi og håndtering af medicin inden for en rammeordination og ram-
me-delegering i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.  

 Du reflekterer over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, 
intervenere, evaluere, dokumentere, justere og koordinere sygepleje til individ-, gruppe- og 
samfundsniveau.  

 Du integrerer viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse 
på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.  

Læringsudbytte fordelt på færdigheder  

 Du anvender klinisk beslutningstagen i samspil med patienter/borgere til systematisk at observere, 
diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje. 
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 Du anvender sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og 
behandlingsforløb samt i sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og palliative forløb. 

 Du vurderer og formidler medicinhåndtering inden for en rammeordination og rammedelegering i 
stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.  

 Du argumenterer for vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og 
uddannelsessøgende.  

 Du anvender relevant national og international etiske kodeks og lovgivning i sygeplejesituationer 
præget af forskellige kulturelle og professionsmæssige interesser. 

 Du vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med 
patient/borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. 

 Du anvender sygeplejeinterventioner der støtter patient/borger i at mestre deres livssituation ved 
sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, 
sundhedsfremmende og forebyggende karakter. 

 Du mestrer relevante arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og 
forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. 

Læringsudbytte fordelt på kompetencer  

 Du anvender professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i 
den relevante kontekst.  

 Du udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne 
læreprocesser og udviklingsbehov i relation til semesterets tema. 

 Du påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, 
udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over semesterets tema.  

(Kilde: studieordningen, VIA 2016) 
 

Planlægnings- og evalueringssamtaler 

 Den kliniske vejleder inviterer dig til et indledende planlægningsmøde inden for de første to uger 
med en gensidig forventningsafklaring og drøftelse af den individuelle kliniske studieplan.  
Du vil også blive præsenteret for kvalitetsvurderingsskemaet. 

 Mellem dig og den kliniske vejleder vil der være ugentlige planlægnings-og evalueringssamtaler, 
bl.a. om hensigtsmæssig pædagogisk anvendelse af den individuelle kliniske studieplan og de 
øvrige pædagogiske redskaber i praktikplanen.  

 Ved afslutning af det kliniske forløb tager den kliniske vejleder initiativ til den afsluttende 
evalueringssamtale med dig. Du medbringer et print af kvalitetesvurderingsskema til samtalen. 
Skemaet findes på praktik.via.dk  

Du kan forvente følgende relateret til undervisning, vejledning og refleksion: 

 Daglig undervisning, vejledning og refleksion med din kliniske eller daglige vejleder før, under og 
efter handlinger 
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 Mulighed for at indgå i faglige drøftelser i praksisfællesskabet.  

 Fordybelse i fokusområder eller andet sygeplejefagligt relevant, som optager dig. 

 Deltage i afsnittets/enhedens fælles opgaver og rutiner. 

 Inddrage model for klinisk beslutningstagen, model for klinisk lederskab og model for 
situationsbestemt kommunikation. Disse modeller er lokalt udarbejdet og er endnu ikke taget 
konsekvent i brug hos de studerende. 

Samarbejdsrelationer mellem dig, den kliniske vejleder og underviser fra 
sygeplejerskeuddannelsen 

 I daglige læringssituationer får du undervisning og vejledning af såvel den kliniske vejleder 
som andre daglige vejledere. 
 

 Du samarbejder med klinisk vejleder og underviser om semestrets kliniske forudsætningskrav 
og eventuelle prøve.  

 
 Den individuelle kliniske studieplan, i praktikportalen, er et vigtigt pædagogisk 

samarbejdsredskab og du arbejder med den selv, i samarbejde med den kliniske vejleder og 
derudover efter aftale med underviseren. 

Krav vedrørende klinisk pensum 

Pensum består af opgivet litteratur fra det kliniske uddannelsessted og den studerendes selvvalgte 
litteratur. Det samlede pensum er 30 til 50 sider pr. ECTS point = 390-650 sider  

Fra 2-4. semester opgiver det kliniske uddannelsessted 2/3 og den studerende 1/3 sider af den 
samlede litteratur. På 4. semester opgiver det kliniske uddannelsessted 2/3 = 260-440 sider af 
pensum. Den studerende opgiver 1/3 af pensum = 130-210 sider  

Forudsætningskrav: 
 
Mødepligt og studieaktivitet er et af forudsætningskravene som du skal opfylde for kunne deltage i 
semestrets prøve. 
 
Det betyder, at du har mødepligt i den kliniske undervisning, svarende til 30 timer i gennemsnit om 
ugen.  Det er den kliniske vejleder, der registrerer fremmødet.  
 
Alt i alt skal du være studieaktiv svarende til minimum 40 timer/uge. Det betyder at du skal: 
 

 deltage aktivt i alle studierelaterede aktiviteter, der planlægges af det kliniske 
uddannelsessted. Disse kan placeres på alle tidspunkter af døgnet, hvor der er lærings- og 
vejledningsmuligheder. 

 arbejde i den individuelle studieplan i Praktikportalen gennem hele den kliniske periode. 
Studieplanen godkendes af den kliniske vejleder. 

 overholde aftaler beskrevet i den individuelle kliniske studieplan. 

 deltage aktivt i afsnittets/enhedens sygeplejeopgaver. 
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 få godkendt semestrets forudsætningskrav af klinisk vejleder og underviser. 

 identificere og arbejde med dine egne udviklingsbehov. 

 søge og indskrive selvvalgt litteratur i den individuelle studieplan, som godkendes af klinisk 
vejleder. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af kliniske vejledere 4. semester og uddannelsesansvarlig    
Helle Pank Lund/Januar 2018 
 
  
 
 


