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Nyhedsbrev vedr. ændringer på Specialuddannelsen – april 2014  

 

 
Specialuddannelsen er under udvikling og der arbejdes aktuelt på at udvikle 
en professionsdidaktisk ramme med et særligt fokus på læreprocesser, der 
understøtter, at den uddannelsessøgende opnår en væsentlig del af det 
samlede læringsudbytte i den direkte kliniske sygepleje.  
 

Hermed kort skitseret de ændringer der er gældende fra hold 17 på 
Specialuddannelsen 

� Klinik tager udgangspunkt i eget afsnit 
� Planlægningssamtaler 
� Indhold i planlægningssamtaler 
� Formidlingsseance 
� Ansvarsfordeling 

 
Klinik tager udgangspunkt I eget afsnit 

De uddannelsessøgende skal fra starten forpligtes til at tage udgangspunkt i 
kliniske problemstillinger fra egen praksis. Arbejdsgiveren skal involveres i 
den kliniske uddannelse og være med til at pege på samarbejdspartnere der 
kan give den uddannelsessøgende et bredt kendskab til psykiatrisk praksis 

Planlægningssamtaler 

Formålet er at styrke konsensus mellem den uddannelsessøgendes egen 
faglige udviklingsønsker og de behov for udvikling som 
afdelingssygeplejersken peger på. Den uddannelsessøgende, 
afdelingssygeplejersken, klinisk vejleder og uddannelseskoordinator skal 
deltage i enten uge 39 eller 40 2014, Uddannelsesperiode 1. 
Specialuddannelsen tager initiativ til at få planlagt samtalerne 

Indhold i planlægningssamtaler 

Overordnet planlægning af de kliniske problemstillinger, der ønskes 
undersøgt under uddannelsesforløbet 
 
Planlægning af de kliniske perioder og drøftelse af relevante 
samarbejdspartnere i forhold til disse 
 
Hvordan sikres et varieret patientforløb og varieret patientgrundlag 
 
Overordnet planlægning af en formidlingsseance 
 
Drøftelse og aftaler omkring det at være ”studerende” i eget afsnit 
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Formidlingsseance 

Den uddannelsessøgende skal i slutningen af hver klinisk periode fremlægge 
udvalgte kliniske problemstillinger gennem formidlingsseancer til udvalgte 
samarbejdspartnere. Tidspunktet aftales med lederen 

Ansvarsfordeling 

Den uddannelsessøgendes ansættelsessted sikrer, at der inden 
uddannelsens start indsendes navn på hvem der er klinisk vejleder 
 
Den kliniske vejleder er fortsat den uddannelsessøgendes samarbejdspartner 
i forhold til vejledning og evaluering af læringsudbyttet 
 
Uddannelseskoordinator har det overordnede ansvar for at sikre det varierede 
patientforløb og grundlag 
 
Tidligere praksis med godkendelse af præsentationsbeskrivelser af afsnit 
udgår, dette er også praksis i Uddannelsesregion Nord og Syd. Det må 
formodes at de steder sygeplejerskerne er ansat lever op til kravene 


