Forslagets titel: Udformning af nationale anbefalinger om kliniske vejledere
Forslagsstiller: Kredsbestyrelsen, Kreds Midtjylland.
Indstilling:
Hovedbestyrelsen udformer en række konkrete anbefalinger for kliniske vejlederes kvalifikationer, kompetencer og vilkår.
Disse anbefalinger skal bl.a. indeholde anbefalinger i forhold til følgende elementer:
Tidsmæssige rammer for vejledning, herunder også spørgsmålet om antal studerende pr. vejleder,
Sammenhæng med øvrigt klinisk arbejde,
Den kliniske vejleders egne uddannelsesvilkår,
Vilkår for den kliniske vejleders egen læring.
Motivation:
I takt med, at der uddannes flere sygeplejersker, vil der også være et øget behov for praktikpladser i klinikken.
En meget væsentlig del af sygeplejerskeuddannelsen sker i praktikken. Det er her den studerende får mulighed for at observere den praksis, som hun selv står overfor at skulle udøve.
Det er derfor afgørende, at læringsklimaet i praktikken er det bedst mulige. Her spiller de
kliniske vejledere en afgørende rolle.
Deres vilkår for at udøve klinisk vejledning er imidlertid særdeles forskellige - spændende
fra at der ikke er sat tid af til opgaven, til at der er fastlagte tilstrækkelige tidsmæssige rammer for opgaven - fra at have klinisk vejledning som bibeskæftigelse til at have det som sin
væsentligste opgave.
Der er store forskelle hvorledes den kliniske vejledning er struktureret, lige fra at være vejleder for én studerende til mange studerende.
Vigtigheden af at forbedre indsatsen i området understreges af, at der samtidig sker en betydelig ændring i praksis i disse år.
Med implementering af konceptet bag de nye akutafdelinger og den stadige accelerering af
patientforløb sker løbende reduktion af varigheden af hospitalsindlæggelser.
Dette stiller nye øgede krav til kompetencen både hos sygeplejerskerne i sygehusene og til
sygeplejerskerne i kommunerne (både hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker).
Det betyder samtidig forskydninger af mulighederne for praktikophold.
Dette skal følges op med tilstrækkelig klinisk vejledning, hvor der er det tilstrækkelige antal
kliniske vejledere med godt uddannelsesniveau og rimelige arbejdsvilkår.
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Sådan er det blot ikke i dag.
Der skal sikres en udvikling af uddannelsesindsatsen overfor de studerende som sikrer et
godt læringsmiljø og gode uddannelsesforløb. Således at sygeplejeuddannelsen fastholdes
som en uddannelse af høj kvalitet og således, at de studerende uddannes, så de besidder de
faglige og personlige kompetencer, der kræves for at kunne varetage sygeplejerskens kerneopgaver.
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