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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 

Bostedet Welschsvej er organiseret i forvaltningen: Social og Sundhed med én direktør. For en 
overordnet organisationsplan for Holstebro Kommune se: 
https://www.holstebro.dk/organisationsplan 
 
Socialområdet i Holstebro Kommune er organiseret med en socialchef med ansvar for hele 
socialområdet. Desuden er der centerledere for nedenstående områder: 

• Center for Socialt Indsats  
• Center for Psykiatri Center for psykiatri 
• Center for Handicap 
• Uddannelsescenter Mariebjerg  

 
På bostedet Welschsvej, som er en del af Center for psykiatri, er der desuden funktionsledere med 
ansvar for den daglige drift og udvikling.  
 
Visitation og rådgivning på området er en stabsfunktion og refererer direkte til socialchefen. 
 
Socialområdets vision er, at al indsats tager udgangspunkt i borgerens livsopfattelse med det formål 
at fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. 
 
Sygeplejen følger de overordnede værdier i Holstebro Kommune, der sætter borgeren i centrum 
gennem glæde, udvikling og udsyn. Se mere på https://www.holstebro.dk/ledelsesvaerdier 
 

Personalegruppen på bostederne består af: sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, social– og 
sundhedsassistenter, psykomotorisk terapeuter, administrative medarbejder og en pedel.  
Hver beboer er tilknyttet et team hvorfra en er udpeget som tovholder.  
 
På bostederne samarbejder personalet med hele borgerens netværk, såvel det private som det 
professionelle, f.eks. familien, behandler, sagsbehandler og borgerens praktiserende læge.  
 

Bostedet er uddannelsessted for:  
• Ergoterapeutstuderende  

• Social- og sundhedsassistentelever  

• Pædagogstuderende  
• Sygeplejestuderende i 4. semester og 6. semester 

 
 

3 Sygeplejefaglige forhold 

Patient-/borger kategorier i afsnittet/enheden 
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Bostederne er et tilbud til sindslidende borgere i alderen 18 år og opefter. På længerevarende 
botilbud er brugergruppen borgergruppen oftest modne og ældre borgere. I hus 17 (længerevarende 
botilbud) bor der aktuelt 9 borgere i aldersgruppen 37-70 år. I hus 13-15 (midlertidigt botilbud) bor 
der aktuelt 8 unge mennesker i aldersgruppen 21-30 år. Alle borgerne bor i deres egne lejligheder 
med eget køkken og bad. Herudover rummer huset flere fællesarealer bestående af to 
fælleskøkkener samt en fællesstue og i nabohuset er der et fælles motionsrum.  
 
 

Typiske kliniske sygeplejefaglige problemstillinger 
Sygeplejersken yder sygepleje/støtte hos borgere med:  

• angstproblematikker  
• spiseforstyrrelser  

• selvdestruktive- eller udadreagerende adfærd  
• depressioner og/eller manier  

• skizofreni og dertil hørende symptomer, som eks. stemmehøring.  

• tendens til selvmedicinering med eks. alkohol  
• multible livsstilsproblemer og fysiske sygdomme som eks. Diabetes 

• personlighedsforstyrrelse  
• ADHD 

• Tilknytningsforstyrrelse 
 
 Med udgangspunkt i den enkelte borgers helhedssituation arbejdes med følgende:   

• mødet og samarbejdet med borgeren  

• etablering af en tillidsfuld kontakt  

• Støtte borger i at arbejde med håb og drømme 
• samarbejde med pårørende og tværprofessionelle netværk 

• observerende og behandlende indsats hos borgere med uafklaret psykiatrisk diagnose 
• sygepleje/støtte til borgere med ernæringsproblematikker  

• sygepleje/støtte til borgere med behov for støtte til valg og planlægning af fremtiden 
• sygepleje/støtte til borgere med uafklarede ressourcer 

• strukturering af døgnrytme  

• støtte til at klare hverdagsaktiviteter 
• støtte til borger med fysiske, psykiske og sociale mén efter mange års misbrug  

• grænsesættende støtte i forhold til borgerens adfærd 
• støtte til at udvikle konstruktiv problemløsende holdning til livet  
• støtte borger i organisering af kaos efter misbrugsperiode 

• se mere på http://centerforpsykiatri.dk/om-centret/ 
 

 

Metoder i klinisk praksis 
Bostederne er inspireret af den systemiske referenceramme samt en recoveryorientet tilgang 
hvilket betyder, at hændelser og handlinger altid må forstås i en sammenhæng. Man anerkender, at 
der er flere perspektiver på samme sag. Borgeren gør sit bedste for at løse de udfordringer, som 
livet byder på. Personalet må derfor bestræbe sig på at forstå borgerens tanker og erfaringer og 
derefter tilbyde alternative forklaringer og løsningsmodeller, hvis borgeren ønsker det.  
 
Desuden arbejdes med metoder forankret i nedenstående teorier:  

• Recovery  

• Miljøterapeutiske teorier 
• Situationsbestemt kommunikation 

• Kognitiv terapi  

• Det narrative aspekt  
• Sansemotoriske teorier  
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• NADA-akupunktur 

• Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, herunder dataindsamling, vurdering, 
identifikation af behov for sygepleje, mål, plan for sygepleje, handlinger og evaluering   

• Anvendelse af det sygeplejefaglige skøn  
• Identificere, reflektere og analysere sundhedsfaglige dilemmaer  

• Dokumentation i elektronisk journalsystem 
• Anvende det fælles medicin kort (FMK) 

• Registrering af utilsigtede hændelser (borgersikkerhed)  

• Didaktiske og kommunikative metoder ved vejledning og undervisning af borgere, personale 
og pårørende  

• Planlagt sundhedsfaglig og sundhedspædagogisk undervisning  
• Kollegial vejledning og supervision  

• Inddragelse, vurdering og analyse af relevant klinisk - og forskningsbaseret viden i 
sygeplejen herunder kvalitets- innovation, udviklings og/eller forskningsarbejde 

• Vidensdeling og udvikling på f.eks. mono- og tværfaglige og tværsektorielle møder  
• Kognitiv ressourceorienteret anerkendende pædagogik (KRAP) – medarbejdergruppen er i 

gang med et uddannelsesforløb som slutter 2021 

• Stemmehørings interview 

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) 
 

Lærings- og uddannelsestilbud i det kliniske uddannelsesforløb 

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

• Alle borgerne er i medicinsk behandling hvoraf størstedelen af medicinhåndteringen 

varetages af de sundhedsfaglige medarbejdere. Nogle af borgerne er under udredning og i 

den forbindelse er det vigtigt at kunne observere bivirkninger og effekt således det sikres at 

borgerne får den rette medicinske behandling. Tirsdag er fast ”medicindag” i hus 17 mens 
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onsdag er fast ”medicindag” i hus 13-15. hvor borgerne faste og stabile medicin doseres 

enten af medarbejderne eller i samarbejde med borgerne. Justeringer i den medicinske 

behandling foregår fortløbende ved ændringer.  

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

• I hus 13- 15 og i hus 17 anvender vi et skema som betegnes ”tværfaglig helhedsvurdering”. 
Skemaet er tager udgangspunkt i sygeplejeprocessen og Virginia Hendersons´12 
sygeplejefaglige behovsområder. Sygeplejeprocessen anvendes i praksis som en systematisk 
dataindsamlingsmetode som blandt andet er med til at danne grundlag for klinisk 
beslutningstagen 

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

• I husene lægges der stor vægt på det miljøterapeutiske aspekt som omhandler bl.a. 

dannelsen af relationer ud fra et holistisk og helhedsorienteret menneskesyn.  

• Du anvender klinisk beslutningstagen i samspil med patienter/borgere til systematisk at observere, 
diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje. 

• I hus 17 varetages den daglige koordinering af en koordinator med socialpædagogisk 

baggrund. I hus 13-15 varetages den daglige koordinering og af en koordinator med 

sygeplejefaglig baggrund. Koordineringen i begge huse indbefatter klinisk lederskab i form af 

den daglige videregivelse af morgenrapport samt rapport til aftenvagterne om eftermiddagen. 

Herudover er koordinatoren den som har det overordnet overblik over dagens aftaler med fx 

samarbejdspartnere. Det er ligeledes koordinatoren som hjælper vagtplanlæggeren og 

funktionslederen med at sikre, at bemandingen er er tilstrækkelig i de kommende vagtlag. 

Yderligere er det koordinatoren som bistår medarbejderne med fx at indberette utilsigtede 

hændelser samt magtanvendelser.  

• 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.  

• I hus 17 og i hus 13-15 arbejder medarbejderne ud fra en række faglige tilgange og metoder 

som er beskrevet ovenfor. En af tilgange som særligt er i fokus er KRAP – kognitiv 

ressourceorienteret pædagogik. I relation til medarbejdernes uddannelse heri, anvendes og 

arbejdes der målrettet med at bruge de værktøjer som tilgangen indeholder. Værktøjerne 

består, ud over en masse teori, en række skemaer som kan bruges i samarbejdet med 

borgerne og de pårørende.  
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• 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. 

• I hus 17 og i hus 13-15 er medarbejderne opdelt i to tværprofessionelle teams. Borgerne er 

tilknyttet et af team og har desuden fået tildelt en medarbejder som er tovholder. Det 

tilstræbes at der en gang ugentligt afholdes en tovholder samtale som vedrører de 

indsatsmål, som borgeren skal arbejde med. Herudover kan borgerne altid bede om en 

samtale, hvis de fx har det svært. Som beskrevet tidligere lægges der stor vægt på 

miljøterapi som både kan ske i fællesstuen, på gåture eller fx i fælleskøkkenet.  

• 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 forsk-
ningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde. 

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

• I centeret har vi en medarbejder som er blevet udnævnt som ”agent for velfærdsteknologi”. 
Funktionen som agent består i at være tovholder på de velfærdsteknologiske tiltag som 
implementeres samt være ajourført med nyeste viden på området. I forbindelse med 
implementeringen af velfærdsteknologi den arbejder vi fx at hjælpe vores borgere med bruge 
virtuelle opkald til medarbejderne fx i forbindelse med medicinindtag. Denne form for 
velfærdsteknologi arbejder vi med i et forsøg på øge borgernes selvstændighed og 
uafhængighed 

• 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.  

 

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 her 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 Praktikportalen 
 
Ved afslutning af det kliniske forløb tager den kliniske vejleder initiativ til den afsluttende 
evalueringssamtale med dig.  

Du kan forvente følgende relateret til vejledning og refleksion: 
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• Daglig vejledning og refleksion med den kliniske vejleder eller daglig vejleder før, under og efter 
handlinger 

• I hus 17 og i hus 13-15 vil du blive tilknyttet daglig vejledere og klinisk vejleder.  I det daglige 
vil du sparre og drøfte sygepleje med de daglige vejledere. Herudover tilknyttes du 
socialafdelingens koordinator for patientsikkerhed, Signe Dyekjær Skovsgaard – hun vil være 
din kliniske vejleder. Signe er ligeledes uddannet sygeplejerske og har erfaring fra både 
somatisk afdeling (lungemedicin), samt fra behandlingspsykiatrien (akut sengeafsnit for 
psykoser). Herudover har Signe en kandidat i sygepleje. Signes funktion er at invitere til en 
ugentlig individuel vejledning samt deltage i forudsætningskrav. Baggrunden for denne 
opdeling er, at tilbyde så bred et erfaring og læringsgrundlag som muligt.    

• Mulighed for at indgå i faglige drøftelser i praksisfællesskabet 

• I hus 17 og i hus 13-15 afholdes hver 3. uge personalemøde, supervision samt teammøde 
hvor der er lejlighed til at drøfte faglige udfordringer og problematikker. Herudover er det 
vigtigt at understrege at der dagligt sker faglige drøftelser i arbejdet med borgerne.  

Desuden forventes du at deltage i afsnittets/enhedens fælles opgaver og rutiner 

 

Samarbejdsrelationer mellem dig, den kliniske vejleder og underviser fra 

sygeplejerskeuddannelsen 

• I daglige læringssituationer får du vejledning af såvel den kliniske vejleder som andre daglige 

vejledere. 

o I de situationer hvor den daglige vejleder ikke er tilstedet skal du påregne at blive 

tilknyttet enten en anden sundhedsfaglig medarbejder eller fx en ergoterapeut – dette 

vil være medvirkende til et bredere kendskab til det tværprofessionelle samarbejde 

med andre professioner.  

 

• 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, og i samarbejde med den kliniske vejleder. 

 
Minimums 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. 
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Alt i alt skal du være studieaktiv svarende til minimum 40 timer/uge. Timefordelingen er fordelt på 

4 dage om ugen, svarende til 30 timer, hvor du skal have fremmøde enten i huset eller til 

undervisning. Herudover har du 1 ugentlig studiedag som kan bruges enten på praktiskstedet eller 

der hjemme. Det er den daglige vejleder der registrerer fremmødet.  

 

Det betyder at du skal: 

 

• deltage aktivt i alle studierelaterede aktiviteter, der planlægges af det kliniske uddannelsessted 

– dette kan således både være dagvagter og aftenvagter alt efter hvor der er de bedste 

læringsmuligheder (fraset rådighedsvagter om natten). 

• 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 

• 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 klinisk vejleder Signe Skovsgaard  og uddannelseskonsulent                                       
Helle Pank Lund/Januar 2018/Rev. 09.2020. 

 


