
 

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

0% 25% 50% 75% 100%

38%

22%

26%

14%

29

17

20

11

 

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

52 48

18 71 12

50 50

27 64 9

40 56 4

29

17

20

11

77

 

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

28 66 7

35 59 6

63 37

18 64 18

37 57 7

29

17

19

11

76

Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?
 

1. Hvor tilfreds har du været med uddannelsesforløbets faglige niveau?
 

2. Hvordan vurderer du niveauet af den teoretiske undervisning?
 

3. Hvordan har sammenhænget mellem de teoretiske og de kliniske perioder været?
 

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?



 

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

28 52 14 7

6 41 53

16 47 37

82 18

16 53 29 3

29

17

19

11

76

 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

72 24 3

59 41

79 21

73 18 9

71 26 3

29

17

19

11

76

 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

45 55

24 65 12

47 53

36 64

39 58 3

29

17

19

11

76

4. I hvor høj grad har den teoretiske undervisning fremmet dine refleksioner over
praksis?
 

5. I hvor høj grad kan du omsætte det, du har lært, til din daglige praksis?
 

6. Hvor tilfreds har du været med de læringsmuligheder du har haft i de kliniske
perioder?
 

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?



 

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

17 66 17

12 35 53

21 42 26 11

9 45 45

16 50 32 3

29

17

19

11

76

 

Meget tilfreds Tilfreds Ultilfreds Meget ultifreds

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

55 41 3

47 53

42 58

45 55

49 50

29

17

19

11

76

 

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

62 24 14

59 24 18

26 58 16

45 45 9

50 36 14

29

17

19

11

76

7. Hvor tilfreds har du været med din egen forberedelse og indsats på
uddannelsesforløbet?
 

8. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af samarbejdet med den kliniske vejleder?
 

9. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af samarbejdet med din opgavevejleder?
 

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?



 

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

66 31 3

47 24 29

53 37 11

36 55 9

54 34 12

29

17

19

11

76

 

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredstillende

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

38 59 3

29 65 6

53 42 5

45 45 9

41 54 5

29

17

19

11

76

 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Uddannelsesregion Nord

Uddannelsesregion Syd

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

52 41 7

47 41 12

74 21 5

45 55

55 38 7

29

17

19

11

76

10. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af intern prøve og de obligatoriske
opgaver?
 

11. Oplever du, at Specialuddannelsen har givet dig viden, færdigheder og
kompetencer til at løse komplekse problemstillinger i praksis?
 

12. Hvad var godt ved at gå på specialuddannelsen?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?

Krydset med: Hvilken uddannelsesregion har du taget din specialuddannelse i?
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At det er ens egen afdeling man er i klinik på, hvor man skal arbejde med forskellige udviklingspotentialer.
At få mange forskellige vinkler på samme problemstilling. At opleve, hvorledes alting hænger sammen, og
derved få en større forståelse for kompleksiteten og udfordringen herved end jeg tidligere har haft.
.
At få højnet mit faglige og teoretiske niveau.
At der var hentet eksperter ind til undervisning.
Vekselvirkning mellem teori og praksis.
3 x internat for B&U, og jeg synes det var så fint at de var placeret 3 forskellige steder i landet.
At vi havde vejledningsgrupper - både i forbindelse med opgave men også i klinikken.
Spændende at kunne fordybe sig. Gode undervisere. At få et stort netværk som kan bruges efterfølgende. At
se anderledes og mere fagligt på mange ting. At hæve ens eget niveau.
Refleksion over praksis og egen fagkompetencer. Spændende og givende undervisning af nogle kompetente
mennesker der brænder for faget. Muligheden for at fordybe sig i selvvalgt fagområde. Sparring med kollegaer
på tværs af regionen. Mulighed for studiebesøg
Refleksion og faglig sparring med undervisere og medstuderende, herunder repræsentanter fra eget speciale.
Meget engageret uddannelseskoordinator, hvilket har været helt fantastisk.
- Den teoretiske undervisning. Rigtig dygtige undervisere.
- De fleste kliniker fald godt ind i forhold til undervisningen, så teorien kunne bruges i klinik.
- jeg er blevet mere reflekterende, og kritisk i mine overvejelser og omkring praksis.
- jeg anvender og argumenter mere, grundet min nye viden.
- opdateret på den nyeste viden og forskning.
De mange kompetente undervisere. I særdeleshed Rikke Godtfredsen, Bente (Dualog), Niels Buus, Kristian
Påske m fl.
Øget kendskab til andre specialer inden for psykiatrien. Øget netværk indenfor psykiatrien.
Særligt forløb omkring kvalitetsudvikling har været meget relevant og overførbart til alle specialer. Generelt
dygtige underviserer.
Det var godt at have mulighed for fordybelse, der har været nogle rigtigt kompetente undervisere og
spændende tekster at læse. God opdeling med de forskellige temaer for de forskellige uddannelses perioder.
At vi er blevet mere eller mindre tvunget til selv at undervise. Jeg er blevet kastet ud i mange situationer som
jeg har været ekstremt udfordrende for mig, men det kar været super lærerigt.
Undervisningen har været rigtig god langt hen af vejen.
Faglige indspark fra mange vinkler har givet grobund for refleksioner og læring.
Mulighed og tid til at fordybe sig i teorien. Faglig sparing med dygtige og fokuseret undervisere samt deltagere
At blive udfordret med forskellige teoretiske synspunkter som kunne afprøves i praksis. Det gav mig min
arbejdsglæde tilbage, problemerne vil ikke blive løst på samme måde som før jeg startet på uddannelsen. Jeg
føler en personlig positiv udvikling hvor refleksion fylder meget mere.
- Få teoretisk baggrund viden om psykiatrisk sygepleje opdateret.
- få lov til at fordybe sig
- vejledning har fungeret godt
- fantastiske undervisere
- leder af uddannelsen har været utrolig sympatisk, det har været godt at kunne trække på hende.
Høj faglighed. Gode refleksioner både selv og med de andre studerende.
at få et nyt og forbedret syn på sygeplejen. få en teoretisk balast der er bred. godt at få kvalitetsmodul
undervisningen.
At uddannelsen er tilrettelagt så man undergår en udvikling således at man ser praksis med andre øjne og
dermed åbner op for flere handlemuligheder.
Det har været rigtig godt med tid til fordybelse, med at være helt fri fra hverdagens udfordringer
Vekslingen mellem teori og praktik giver et stort udbytte af uddannelsen. Progressionen uddannelsen igennem
er godt planlagt og er med til at skabe udvikling på højt plan både fagligt og personligt.
At kunne reflektere på en ny måde , hvor man som sygeplejerske er blevet mere sikker på sig selv .
Det faglige udbytte, de 4 perioder giver en bred viden, gode undervisere, prøve grænser af, dvs både faglig og
personlig udvikling.
At få nogle teorier og begrundelser for det vi laver.
At have tid til fordybelse
At have tid til at prøve tingene af i praksis.
At være studerende i egen klinik giver refleksion over om tingene kunne gøres på en anden og bedre måde.
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Spændende undervisning, og lærerigt med 1 år til fordybelse. Gruppeopgaven og gruppeeksamen var meget
givende idet vi løbende lavede opgave samt tog ud på afsnittet og indsamlede data.
Undervisningen og de faglige diskussioner på klassen.
f
Det har været et meget udbytterigt og helt fantastisk år på hele SPS uddannelsen. Mener at alt det nye kan
bidrage til min praksis og til udvikling af praksis blandt det tværfaglige team og til den tværfaglige
samarbejdspartner. Tænker at både patienter og deres pårørende formodentlig fremover  vil kunne opleve et
mere tilfredsstillende og meningsfyldt behandlingsforløb.
At der var internatkursus for dem der var ansat i børne/ungdomspsykiatrien.
Der var stort fagligt udbytte og i sidste uddannelsesperiode gik det hele op i en højere enhed. Der blev lagt
meget vægt på at det kunne kombinere med klinisk praksis igennem hele uddannelsen.
det har højnet mit faglige niveau, sat en masse refleksioner i gang samt givet mig en ny nysgerrighed på den
psykiatriske sygepleje
Undervisningen har været helt fantastisk.
Ville gerne have haft mere undervisning og mindre tid i klinik.
Jeg har været så heldig at have en fantastisk klinisk vejleder - Karin Kristoffersen, som helt igennem har været
meget kompetent.
Håber hun forbliver klinisk vejleder 
Få hæve det faglige niveau.
Samarbejdet med kolleger.
Den teoretiske undervisning
At være i dialog med andre sygeplejersker om faglige emner
Muligheden for fordybelse
Nye viden og mulighed for at prøve det af i praksis. Ny energi til mit fag.
Fordybelsen, fagfæller og fællesskab, vidensdeling
Mødetiderne har været helt fine.
Gode og kompetente undervisere.
Susanne og Gitte har virkelig kæmpet for at imødekomme alle vores fristrationer, hvilket er klaret godt.
Få indblik i sygeplejens histories betydning,
få forståelse for det politiske systems betydning for/indvirkning på psykiatrisk sygepleje,
få undervisning af eksperter på deres fag
At være sammen med medstuderende, der alle havde spændende vinkler på sygeplejen
At få lov til fordybelse i selvvalgt problemstilling
God vejledning til skriftlig del af synopsisekssmen
Jeg har kun rosende ord til over for specialuddannelsen. Listen over spændende og inspirerende undervisere er
lang. Det er et hårdt program og ambitionerne på vores vegne var høje, men det gjorde også at jeg kæmpede
endnu hårdere for at nå målene.
Trygt, udfordrende læringsmiljø. Højt kvalificerede og engagerede undervisere.
Har været meget glad for Karen Nielsen som underviser og som støtte under hele uddannelsen.
Generelt nogle dygtige og inspirerende undervisere. Gode klassekammerater.
Jeg har fået et kæmpe fagligt løft og helt personligt har specialuddannelsen givet mig masser af faglig selvtillid
tilbage efter en hård periode i mit arbejdsliv. Og vil ligeledes fremhæve sammenholdet på mit hold. Kæmpe
positivt.
Muligheden for fordybelse i det der har haft interesse.
 
Mine evner til at fremstille et skriftligt produkt er blevet forbedret.
 
Studiebesøg har været meget lærerige for mig.
Det har været rigtigt spændende. Vi har haft virkelige dygtige undervisere og interessante oplæg. Det har
været rigtigt godt med de forskellige overskrifter på de forskellige uddannelses dele. Især har det været
spændende når der har været en kritisk vinkel på sygeplejen. Jeg har især lært meget om pædagogik og
kvalitetsudvikling, emner som jeg ikke kendte så meget til.
Det er rigtigt godt at der er lagt forskellige opgaver og metoder ind i de kliniske perioder, på den måde har der
været bragt studie ind i klinikdelen.
Det har været skønt at få lov til at fordybe sig og følge med i hvad der rører sig i sygeplejen, og jeg kan mærke
at jeg har flyttet mig i forhold til hvad jeg tænker om faget og hvilke muligheder og begrænsninger der er.
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Det faglige niveau
Nye perspektiver og viden
Yderst kompetente og inspirerende undervisere
Fællesskabet med de andre medstuderende
Rum til læring og refleksioner
Muligheden for at komme på studiebesøg
Personlig og faglig udvikling
Sammensætningen af teoretiske undervisere var særdeles kompetent, interessant og inspirerende.
Undervisningen, de nye perspektiver på egen praksis.
Givtigt at være trukket ud fra egen praksis et helt år og komme tilbage som studerende i klinik - har givet
mange refleksioner over "det vi plejer at gøre"
at møde kolleger med specialiseret viden på deres område. at møde undervisere på højt niveau. at arbejde
teoretisk underbyggende med min egen praksis. at stå idag med et langt større overblik over det felt jeg
arbejder i.
Undervisningen har generelt været super god.
Har fået styr på teorien bag mine sygeplejehandlinger.
Arbejder og argumenterer evidensbaseret.
Mere kritisk.
At få mulighed for fordybelse i eget udvalgt niche af psykiatrien.
 
At komme væk fra den travle hverdag og se egen praksis fra forskellige perspektiver.
Oplever i høj grad at være blevet bedre til at fagligt argumentere for kliniske sygeplejefaglige problemstillinger
og for muligheder samt udfordringer relateret til det enkelte menneskes pleje og behandling, herunder for valg
af sygeplejefaglige interventioner mv.
 
Det teoretiske fundament uddannelsen har bidraget med, ser jeg som en relevant overbygning på bachelor
uddannelsen, med en samtidig tæt kobling til klinisk praksis således det kvalificerer den sygepleje der
praktiseres i afsnittet.
Jeg har fået erfaring og viden omkring kvalitetsudvikling og didaktik. Emner som jeg anvender meget i
klinikken.
Det har været godt at skabe et netværk med andre sygeplejersker i regionen. Det har desuden været godt at
få opfrisket teorier i sygepleje.
Det har været helt fantastisk at have tid i teoriperioderne til fordybelse og refleksion
- Det gode sammenhold og lære andre at kende som brænder for arbejdet i psykiatrien.
- At få så meget ny og brugbar viden og indblik i det nyeste forskning.
- Undervisning omkring sundhedspædagogik og kvalitetsudvikling har været meget interessant i forhold til mit
fremtidige virke. Samt recovery-tankegangen.
- Godt med én gennemgående uddannelseskorrdinator.
- At det hele er så praksisnært, så man kan relatere det til egen praksis.
Der er gjort rigtig meget ud af, at underviserne er gode - er navne der "kan noget og er noget". Det giver et
niveau i undervisningen, der er højt og brugbart.
Især er det godt at blive udfordret på sine holdninger og vaner. At skulle argumentere for HVORFOR man
tilrettelægger sin sygepleje på en given måde.
Faglig viden løftet op på et højere niveau. Nye redskaber. Spændende undervisning.
Ny viden, at være sammen med andre fra regionen og på landsplan med B&U og lokalt.
Dygtige undervisere.
sundhedspædagogik og kvalitetsudvikling.
Der har været nogle slecifikke undervisere der virkelig har givet mig ny viden og vakt min interesse ex.
Mickey kongerslev
Anita Holm Riis
Jeanette Magne
Mari Holen
Lisbeth Hybholt
Jens konflikt mægler
 
Ikke mindst min arbejdsplads,  der har givet mig al den støtte og opbakning de kunne. Ikke mindst optimale
vilkår.
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En bred palet af psykiatrisk viden og mulighed for vidensdeling på tværs af specialer.
At møde andre sygeplejersker fra psykiatrien.
At få lov til at reflektere fagligt med fagfæller.
At have fået ny viden.
En masse ny viden, undervisning af meget kompetente personer. Tid til fordybelse. Søde studerende-kollegaer.
Godt fagligt udbytte, god sparring med andre studerende og indblik i andres praksis. jeg er blevet klædt bedre
på, med min nye viden, færdigheder og kompetencer, som har gjort at jeg har udviklet mig både personligt og
fagligt

13. Hvad kan forbedres på Specialuddannelsen
At der er mere veksling mellem klinik og teori. At man fx har to ugers teori og så to uger klinik, på den måde
får man målrettet arbejdet i klinikperioden mere.
2 års erfaring er i mine øjne for lidt. Det er godt med diversiteten på holdet, men jeg vurderer at mit
læringsudbytte havde været større, hvis der ikke var så stor en procentdel af forholdsvis uerfarne psykiatriske
sygeplejersker på holdet. Man burde have en max på, hvor mange med blot to års erfaring et hold kan rumme.
.
Som ansat i B&U tilhørte jeg en minoritet på studiet, hvilket overordnet set ikke betød noget, måske særligt
fordi jeg kommer fra ungdomspsykiatrien. Men undervisningen bar tydeligt præg af voksenpsykiatri. F.eks. da
vi havde om pårørende inddragelse, der handlede det om pårørende som ægtefæller, og ikke som forældre
osv. Derfor har jeg også været MEGET glad for de 3 internat perioder. De skal helt sikkert bestå.
 
Forberedelse til første eksamen skal tages tidligt i forløbet, så det kan forhindre usikkerhed og uvished, så det
ikke går ud over læring.
 
Vejledningen i klinikperioderne kan optimeres: Muligvis skal vejlederne klædes bedre på til opgaven, så de kan
vejlede, og vejledningen ikke blot bliver en fremlæggelse af hvad den studerende arbejder med. Tænker
desuden det er en fordel hvis vejlederne selv har været på specialuddannelse inden for de seneste år, så de
kender til nogle af de udfordringer der kan være i forbindelse med at være studerende i eget afsnit.
Der skal ikke anvendes litteratur, der ikke kan fremskaffes fra forlaget, som obligatorisk litteratur.
Hvis der opgives litteratur, så meld gerne ud med det samme om det efterfølgende bliver lagt i plan2learn til
direkte udprintning, så der ikke bliver brugt meget unødig tid på at anskaffe materiale selv.
Den første periode med psykopatologi.
Der var niveauet ind imellem for lavt. Godt nok er erfaringerne forskelligt, men her må man godt forvente
mere af de studerende. Flere gange var det en gennemgang af noget kendt stof og ikke noget nyt.
En revurdering af klinikophold. De var simpelthen for længe ift omfanget af kompetence øvelserne. Jeg følte tit
jeg ikke vidste hvad jeg skulle lave i klinikken.
Et længere forløb i psykopatologi, det aktuelle forløb var meget intensivt og kort og kunne være repræsenteret
over hele uddannelsen.
- bedre udmelding, og i bedre tid, information og vejledning om intern og ekstern prøver.
- bedre kobling mellem undervisning og klinik, eller information om hvad klinikere skal bruges til.
- klar udmelding til opgavevejleder hvad kriterierne er, så de er ens.
Samme karakterskale til alle eksaminer.
Mere plads til individualitet, evt. fremkomme med 300 siders selvvalgt pensum til eksaminerne.
B&U undervisningen var generel for tynd. Både workshops og den MEGET sparsomme undervisning omkring
B&U på holdet. Uddannelsen skulle gerne afspejle specialerne bredt, MEN uddannelsen er generelt rettet mod
døgnafdelinger i voksenpsyk...Den er bedstemt ikke rettet mod den måde der arbejdes ambulant og inden for
børneområdet. Så umiddelbart giver det mest mening at målgruppen for uddannelsen er sygeplejersker fra
døgnafdelinger, som uddannelsen er strikket sammen nu...
Mere individuel vejledning til den første eksamen.
Os fra BUC, de forskellige werkshops kunne måske ændres til 2 gange. Evt. ligge noget af de dage under
skoletiden og ikke i kliniktiden.
Mulighed for at arbejde grundigere med undervisningen i psykopatologi.
Undervisning i terapi former.
Bedre muligheder i klinikken. Ledelses styring med fokus på hvordan den studerende og afdelingen får mere ud
af klinikken og uddannelsen.
Der er mange "spild" dage, hvor der er planlagt gruppearbejde- ofte ALT for god tid- det giver ikke mening.
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Jeg har ikke altid følt at det faglige niveau var tilpasset til os som studerende. Ofte har det været et for lavt
niveau, andre gange for højt. Men dette er svært at imødekomme med en så blandet gruppe studerende.
Jeg synes at det er rigtig ærgerligt at der i psykopatologi forløbet, ikke var mere omkring misbrugs behandling,
da dette fylder meget i min praksis.
- Ved gruppe arbejde kunne det være konstruktivt at tale om gruppedynamik inden.
- vi har stort set ikke haft faglige diskussioner i klassen , det har jeg savnet. Forslag: at elever på skift
præsenterer faglige dilemmaer fra praksis som oplæg til diskussion.
- gør mere brug af vores faglige kompetencer i undervisningen, lad os undervise hinanden mere.
Den pædagogiske undervisningsdel kunne med fordel ændres således at der kommer en gennemgang af den
didaktiske relationsmodel. Det manglede lidt.
der er for kort tid til at lave de skriftlige dele af synopsis nr. 1,2&3. der er for lidt introduktion til opgaver.
generelt for meget rod og kaos. det virker slet ikke til at der er styr på noget som helst, man får følelsen af at
skulle klare sig selv og håbe på at det man gør er rigtigt.
Jeg synes der i perioder er for meget pres på og for meget pensum. Lidt mindre kunne også gøre det. Jeg
mener man kan opnå samme udbytte men med mindre stress.
Den kliniske problemstilling:
Jeg vil anbefale at det fremadrettet bliver mere tydeligt at problemstillingen skal kunne udfordres af både
psykiatriske sygepleje, sundhedspædagogik og forbedringsarbejde.
Havde jeg vist det fra start, havde mit årsforløb haft færre udfordringer ifht match med de tre hovedområder,
med større mulighed for fordybelse inden for de tre hovedområder.
 
Ambulante sygeplejersker - her vil det fremadrettet være en fordel om de ved introduktion, opfordres til at få
en patientrække som de kan arbejde med hen over året - de ambulatoriesygeplejesker der havde dette har
haft et bedre udbytte imellem klinik og teorirum. Derfor vil min anbefaling være at dette fremadrettet tænkes
ind.
 
De skriftlige opgaver - her er det at skrive en redegørelse, en udfordring for hovedparten. Derfor tænker jeg
om det kunne give mening, at man anvender samme koncept som på nogle diplomuddannelser, hvor man
laver studieøvelser for at øve de enkelte deltaljer i en opgave. Jeg tænker at det med fordel kunne gøre ifht
præsentation af opgavens struktur og for opgavens redegørelse.
 
Kliniske vejledere - her kunne jeg godt tænke mig, en præcisering af hvad der ligger i deres opgave, for at de
studerende ved hvad de kan forvente. Vi har haft en vejleder, der ikke havde tid/mulighed/ressourcer til at
forholde sig til vores teori eller kendskab til hvad forbedringsarbejde er - det udfordre muligheden for
vejledning, så det indimellem var intet. Vi valgte at løse det ved at være flere studerende og så være
medvejleder for hinanden - men det er vel ikke det der har været tanken?
 
Uddannelsen er godt bygget op og har været rigtig spændende at være modtager af.
Mere dybdegående beskrivelse af forventninger til afdelingen, da der er for stor forskel på de vilkår man har.
Udbyttet afdelingen får ud af at sende en sygeplejerske afsted er helt klart styret af i hvor høj grad man har tid
og plads i afdelingen. Det tror jeg ikke alle afdelingssygeplejerskerne er klar over eller lydhør overfor, når det
kommer fra den uddannelsessøgende.
Den kliniske del som foregår i klinikken . Der har været ringe forståelse mange steder for de studerendes
behov for ikke at være en del af normeringen, og behovet for at skulle være i et læringsmiljø .
Der er for mange dage med gruppearbejde og diffus snak i grupperne. Hvordan kan det forbedres; køre det lidt
mere stramt og give mindre tid til at løse opgaverne.
Hårdt med 5 dages uge når man skal køre langt.
Mange undervisere tog udgangspunkt eller fortalte om region midt, savnede mere fra region nord.
Sammenhængen ift de kliniske perioder kan optimeres.
Praktikperioderne kunne med fordel afkortes med et par uger i alt.
f
Måske kan man få mere vejledning i opgave skrivning til intern prøve, da  der er mange der aldrig har skrevet
en synopsis før og mange studerende er fra tiden med elev uddannelsen, som var mere praksis forankret og
ikke så akademisk- skolastisk- forskningsforankret....
Mere individuel vejledning i forbindelse med opgaveskrivning/eksamen.
Den første uddannelses periode var meget intens og krævede rigtig meget, men længere henne i uddannelsen
begyndte det at give mere mening.
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Den sundhedspædagogiske periode var meget kort og der var rigtig meget indhold.
En forbedring kunne være at være meget præcis på hvilke teoretikere der siger hvad, da der kort efter
undervisningen skulle skrives en opgave og det der er nødvendigt, at henvise til teorien og ikke slids fra
undervisningen.
Det vigtigste er at undervisningen er den mest aktuelle og at der er bevidsthed omkring at det er praktikere
der undervises.
evt færre "refleksionsdage" - synes der har været unødigt mange dage hvor man fx har talt om det at være
studerende i egen klinik osv
herudover kunne det være en fordel hvis den kliniske vejleder er bedre klædt på til opgaven ifht at vejlede i fx
forbedringsmodellen og andre teorier/begreber
Mere tid til vejledning ifm. Opgaveskrivning.
Der er gruppe vejledning hertil. Ville gerne at det var kombineret individuel og gruppevejledning - i hvert fald
mulighed for at vælge dette.
Der er for mange synopsis, der skal laves og mange mdt eksamener, hvilket jeg dynes er et kæmpe stress
faktor. Jeg er ikke den skarpeste til de mdt eksamener, og synes, at disse eksamener har overskygget udbytte
af undervisningen.
Ønskeligt - Færre eksamener og mere undervisning.
Færre meget unge uddannelsessøgende.
For mange eksamener, stjæler fokus
Mindre fokus på sygdomslære og mere fokus på hvilke redskaber bruger man og hvordan, når man laver en
udredning.
Eksamener skal ikke ligge lige efter ferie, således ens egen betalte ferie bruges til forberedelse og ikke ferie.
Synes det er synd at skulle gå til eksamen når vi opholder os i klinikperioderne. Ikke meget mine sidste
klinikker er blevet udnyttet optimalt grundet eksamen de første uger.
Uddannelsen har manglet stuktur, været meget svært at være studerende på fuldtid, når man samtidig skal
opsøge informationer omkring diverse ting på uddannelsen. Mange forskellige udgaver af
uddannelsesordningen, min vejleder havde svært med at følge med i hvilken vi gik efter, medførte forvirring.
Husk at fortælle at kantinen har lukket om fredagen, vidste vi ikke fra start af.
Eksamen har fyldt uforholdsvis meget. Da alle er kommet med en interesse for faget og udvikling af det, kunne
udbyttet have været større, hvis vi havde haft mere ro til at koncentrere os om undervisningen og refleksioner,
fremfor fokus på eksamen. Et skridt på vejen kunne være, at lave flere gruppeeksamener, da det er givende,
at diskutere med medstuderende.
 
Der har været nogle gange, hvor vi har brugt for lang tid på at udveksle erfaringer med hinanden, her har
Rikke Godtfredsens undervisning været fint, da hun har givet kort tid til at tale i, hvilket har skærpet
opmærksomheden på det væsentligste.
Jeg synes samarbejdet imellem teorien og klinikken kunne forbedres. Det var frustrerende at vilkårene for os
som studerende var SÅ forskellige fra kliniksted til kliniksted.
Mindre gruppearbejde eller måske kortere afsat tid til arbejdet i grupperne.
Klinikperioderne har været det rene kaos for mig at se.
Personligt var jeg ikke vild med gruppeeksamen i periode 3. Grundet "den nye" eksamens form og det faktum
at vi ikke selv havde indflydelse på gruppedannelsen gjorde at jeg personligt ikke fik det med fra perioden jeg
kunne have ønsket. Fik dog samlet op med min vejleder efterfølgende.
En bedre fordeling af tyngden på undervisningen, jeg havde personligt meget svært ved at nå at læse alt
materiale det første halve år. der var en del teori passet ind der, tror med fordel at der kan flyttes lidt hen til
sidste halvår, hvor der ikke har været så meget nyt teori.
 
Anderledes ferie og opgave fordeling, det har virkeligt været utilfredsstillende at skulle skrive eller forberede
opgave i selvbetalt ferie.
 
have forestillet mig at vi ville gå lidt mere i dybden med teori om psykiatrisk sygeplej, synes vi er skøjtet lidt
let hen over både the tidal model og hummelvolt.
 
ikke alle de forløbskoordinatorer, det har været dissideret kedeligt og ikke relevant, hellere noget mere
grundlæggende kvalitetsteori.
 
bedre struktur!!!!!bedre ovverskuelighed.
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Det ville være rart hvis der blev skabt nogle gode rammer for klinikperioderne. Jeg synes at det har været
svært del at få plads som studerende i afsnittet, men også at tage plads. Det bliver meget let et spørgsmål om
drift og hverdag, som har været svært for mig at bevæge mig i.
Jeg kunne godt tænke mig at der findes en bedre balance mellem at være studerende og elev i teoridelen. Jeg
synes at der på en gang lægges op til selvstændighed og "holden i hånd". Jeg kan ikke finde ud af om det
skyldes holdet eller om tilrettelæggelsen af uddannelsen er lidt ambivalent. Håber at det er forståeligt hvad jeg
mener med dette punkt.
Jeg synes ikke det gør noget at der stilles flere faglige krav på vores hold har vi efter min mening ikke været så
gode til faglige diskussioner, det kunne måske være en ide at der var krav om studiegrupper.
Powerpoint fremviseren
Klinikperioderne kan med fordel være kortere - særligt de der er 4-5 uger.
Læringen på uddannelsen er svær direkte at gå ud og afprøve i sin egen praksis
Lederne på afsnittet bør klædes bedre på - kræver deres opbakning når man er i klinikken
Der har været mange frustrationer undervejs, hvor vi ikke har vidst hvad vi skulle og hvad opgaven reelt gik
ud på.
Mere Struktur.
Enten skal man have karakter ved hver eksamen, eller også skal alle eksamener være bestået/ille bestået. Man
ved ikke hvilket niveau man ligger på når kun den ene eksamen er med karakter.
I undervisningslokalet i den konkrete undervisningssituation er de studerendes aktivitetsniveau målt på hele
året for passiv og lidt deltagende.
Herved skabes der ikke i tilstrækkelig grad rum for udviklende læring, som er i relation til den konkrete
undervisning.
Det bliver i prakis i for stor grad op til den enkelte studerende selv, om de ønsker at deltage aktivt i
undervisningen eller ej, og det er i realiteten kun ved eksamenerne hen over skoleåret, at man behøver at yde
og slå til.
Herfra efterspørges i større grad undervisning svarende til supervision i klinisk praksis. Her er man nødt til
aktivt at sætte sig selv i spil uden brug af hjælpemidler for herved at bidrage til at skabe et læringsmiljø, som i
større grad er i balance med den kompetente undervisning, der finder sted.
Eksamensformen i forbindelse med forbedringsarbejde var enormt givtigt - måske de andre prøver kunne tages
op til revision ifht form - der går utrolig lang tid med synopsis skrivning og eksamen... Det stjæler mere energi
end det giver udbytte..
jeg har en forestilling om at evaluering af uddannelsen kunne suppleres med evt. fokusgruppeinterview.
jeg oplevede at jeg både skulle efterleve en studerendes forpligtelser og en ansats forpligtelser. jeg manglede i
den grad plads til refleksion over undervisning og læst litteratur evt. via flere studiedage også indlagt plads til
studiedage i praktikperioderne.
Perioderne i klinik er for lange når man ikke har patienter. De opgaver der ligger kan laves på kort tid og så
synes jeg det er spild af tid, at have så lang en klinik, hvor man ikke har noget at lave.
At man ikke indgår i normeringen. Det har givet mere udviklingspotentiale at jeg ikke har indgået i
normeringen og det vil jeg ønske for fremtidige hold. Specielt ambulatoriefolkene har svært ved at have
patienter og danne/afslutte patientkontakter ved overgange fra klinik/skoleperioder.
Det har været en meget kaotisk og forvirrende uddannelse. Både pga koordinator skifte på uddannelsen, men
også fordi jeg har haft svært ved at vurdere det faglige niveau og hvad der forventes.
 
Alt for lange klinik perioder og for lidt patientkontakt.
 
Alt for lidt undervisning i søgning af forskningsartikler som vægtede højt til sidste eksamen.
 
Mht vurdering på mundlig eksamen, tænker jeg at man enten skal beslutte sig for at køre karakterer på alle
eksaminer eller bestået/ikke bestået. Kan ikke se meningen med at gøre begge.
Øget deltageraktivitet er ønskeligt med et samtidig fokus på at få flere praksis eksempler fra de div. Afsnit med
ind i dialogen i undervisningen.
Kvaliteten af undervisning i psykopatologi var meget svingende
Niveauet i de teoretiske perioder kunne godt være højere - især i undervisningen om psykopatologi
Det store tidspres i klinikperioderne og det faktum at man er en del normeringen gør at tiden til at omsætte ny
viden til praksis ikke er fyldestgørende.
Det er et meget komprimeret forløb, så mere tid, længere uddannelsesforløb ville være godt.
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- At man ikke skal bruge hele sin sommerferie op til studiestart på at læge alt muligt man først skal bruge til
opgaverne.
- De små opgaver vi skulle lave inden uddannelsesstart blev ikke rigtig brugt, derfor virker det også lidt som
"spildt" arbejde.
- Nogle undervisere havde ikke nyeste forskning med indenfor deres område og heller ikke noget kritisk med i
forhold til det de underviste omkring.
- Det faglige niveau har enkelte gange været meget lavt. På et niveau vi selv kunne læse i lærerbøger.
- Vil være godt med flere sygeplejefaglige perspektiver.
- Det er et meget komprimeret år. Særligt 1 uddannelsesperiode har været hård, da der er noget nyt på
programmet hver dag.
- At der i klinikperioderne fx kan lægges op til at man fx har 1 ugentlig studiedag.
Det er nogle gange rigtig svært at være i klinik på eget afsnit - jeg savner at komme mere ud. Og mere end et
studiebesøg tillader.
 
Jeg mener godt, man kunne stille større krav til forberedelse. Fx da vi skulle lave et mindre oplæg på skift i
slutningen af uddannelsen. Det gav meget - men tilslutningen til det var ringe.
Informationen om strukturen på uddannelsen kunne godt have været bedre.
 
Man fik en klar fornemmelse af at undervisere udelukkende reklamerede for sine egne PhD projekter og ikke
underviste ift et overordnet emne. Undervisningen var generelt spændende, men pba dette svær at omsætte til
vores specifikke problemstillinger.
Bedre sammenhæng mellem praksis og teori, ikke kun fokus på udvikling af sygeplejen, men en opdatering af
og nyeste viden for sygepleje i forhold til basisviden. situationer vi står i i hverdagen. F.eks håndtering af
selvskade, angst, demenspleje, autismespektreforstyrrelse, spiseforstyrrelse. Sammenhæng mellem
psykopatologi og sygepleje. Overensstemmelse mellem afd. og uddannelse i forhold til mulghed for
studiebesøg. Bedre vejlednng til første eksamen.
Udddannelsen må gerne være 1½ år, lige som mange af de andre specialuddannelser.
Der skal arbejdes på at bevidstgøre afdelingssygepl. på hvad de kan bruge en specialsygepl. til. Vi skal ikke
bare tilbage til alm. basisstillinger. men have specialopgaver.
Det faglige niveau. Spec psykopatologi.
Der har været for lidt klinisk sygepleje, dvs sygepleje til den Aller sygeste patient.
Det undrer mig, at det overhovedet ikke er blevet berørt hvor eksplosivt antallet af retspsykiatriske patienter
stiger og hvorfor, samt ikke mindst hvad man gør ved det.
Et højere niveau af psykopatologi.
generelt har vi hørt meget lidt om SYGEPLEJE til den komplekse patient. Vi har hørt om tilgange,
menneskesyn, sygeplejeteorier, men ikke noget om den kliniske sygepleje. Alt for meget gruppe arbejde i
tvungne grupper
Klinikperioderne; en 30 timers uge med en enkelt studiedag ville være optimalt.
Mere sammenhæng i uddannelsen, teoretisk og praktisk. Ens karakter til eksamen, enten bestået/ikke bestået
ved alle, ellers karakter ved alle, så man ved hvor man står.
Der skal være sat tid af i klinikken til at opfylde læringsmålene, man skal ikke indgå i normeringen under
uddannelsen, så kan man ikke nå at opfylde sine mål for klinikperioderne samt være en nysgerrig studerende
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