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Klinisk vejleder på Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje 

Tak fordi du vil være klinisk vejleder for en uddannelsessøgende på Specialuddannelsen i 

Psykiatrisk Sygepleje hold 21. 

Uddannelsen består af 20 ugers teori og 20 ugers klinik samt 5 uger omhandlende afsluttende 

eksamen og implementering af uddannelsen i praksis. Du kan læse mere om uddannelsen i 

uddannelsesordningen og studievejledningen som du finder på vores hjemmeside: 

http://www.specpsyksygeplejerske.dk/ 

 

Din rolle og funktion vil være at vejle den uddannelsessøgende i de 20 ugers klinisk uddannelse. 

Den uddannelsessøgende er i eget afsnit med små korte studiebesøg. Den uddannelsessøgende 

skal bestå de 3 kliniske uddannelsesperioder, og det er udover vejledning også din opgave at 

vurdere om den uddannelsessøgende i sine refleksioner har opnået viden, færdigheder og 

kompetencer relateret til læringsmål for de 3 uddannelsesperioder. 

Der er berammet klinisk vejledning svarende til 1 time om ugen i de kliniske uddannelsesperioder.  

Det er den uddannelsessøgende der er den aktive part i vejledningen, og der er krav om at de 

sender skriftligt materiale til dig i god tid før vejledningen. 

 

For at give dig de bedste forudsætninger for at varetage rollen som klinisk vejleder, vil vi gerne 

invitere dig til 3 temadage hvor indholdet vil være: 

• Information om uddannelsen og fokus for klinikperioderne 

• Introduktion til kompetenceudviklingsmetoder 

• Oplæg om pædagogik og læring 

• Vejlederollen 

http://www.specpsyksygeplejerske.dk/
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Temadagene finder sted på Psykiatrisk Center Sct. Hans Vestkantinen og finder sted på følgende 

datoer.  

2. oktober 2018 kl. 8.30-15.00 i lokale Sydfløjen 

8. februar 2019 kl. 8.30-15.00 i Kurhussalen fælles med kliniske vejledere fra Region Sjælland 

11. april 2019 kl. 8.30 -15.00 i lokale Sydfløjen 

 

Oplægsholdere vil være pædagogisk konsulent Anne Skov Jensen ansat ved Steno Diabetes 

Center Copenhagen, lektor Steen Nepper Larsen og lektor Hanne Knudsen ved Danmarks 

Pædagogiske Universitet 

Du vil få nærmere information om tilmelding og program sidst i august, men sæt allerede nu 

kryds i kalenderen på de pågældende temadage. Du er altid velkommen til at kontakte mig for 

yderligere information og spørgsmål. 

 

På Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygeplejes vegne 

Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen 

Direkte: 38 66 97 18 

Mail: ina.mie.rasmussen@regionh.dk 

 

 

 

 

 


