
 

Fagligt selskab for 
undervisende sygeplejersker 

FSUS afholder temadag for kliniske vejledere/undervisere 

Onsdag den 13. marts 2019 

Konferencen holdes på Hotel Nyborg Strand 

Østersøvej 2, 5800 Nyborg http://www.nyborgstrand.dk 

Kl 9.00 – 16.00 

Tema: Hvordan rustes kliniske vejledere til at uddanne fremtidens sygeplejersker? 

Formålet med temadagen er at inspirere kliniske vejledere/undervisere til fortsat at 

udvikle og håndtere egen vejlederpraksis.  

Målgruppe: er kliniske vejledere, sygeplejersker og uddannelsesansvarlige fra den 

kliniske praksis, samt undervisere på professionsuddannelsen. Temadagen er også 

åben for kliniske undervisere fra fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og 

jordmoderuddannelsen. 

Temadagen vil indeholde nedenstående to oplæg – med følgende arbejdstitler: 

SLS´s næstformand: Kort oplæg omkring de studerendes perspektiv i forhold til 

dagens tema. 

Nyuddannede sygeplejerskers møde med virkeligheden 

Ny ph.d. sætter fokus på det store pres, nyuddannede sygeplejersker er under i den 

første del af deres arbejdsliv. Et pres, der ikke kun skyldes praksischok og manglende 

støtte, men også ”institutionelle arbejdsbetingelser”. ”Det kan vi ikke være 

bekendt,” siger Carsten Juul Jensen, der står bag ph.d.en. 

Læs mere i følgende link til Sygeplejersken nr. 6, 2018 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-6/phd-forsvarer-det-er-jo-ikke-jeres-

skyld-at-i-bryder-sammen  

Carsten Juul Jensen, Institut for Mennesker og Teknologi Center for 

sundhedsfremmeforskning, RUC,  

Hvordan ruster vi så de studerende? 



 

Fagligt selskab for 
undervisende sygeplejersker 

Med afsæt i den studerendes oplevelse af praksischok og manglende støtte, 

hvordan kan man som klinisk vejledere arbejde med dette på trods af de 

forandringer der er i sundhedsvæsenet lige nu og fremover? Til dette har vi bedt 

Johny Gammelgaard om at omsætte kompliceret neuroteori til håndgribelig og 

praktisk indsigt i, hvorfor vi mennesker agerer som vi gør. Hvad sker der fx i hjernen 

når ”klappen går ned”? Når vi udsættes for et stort pres, på arbejde eller privat? Når 

vi står midt i en konflikt på job? Eller når vi oplever en indre modstand mod de 

forandringer, der sker på vores arbejdsplads? Når vi skal lære nyt og udvikle os? 

V/Johny Gammelgaard, Neuropædagog, Coach og foredragsholder 

 

Tilmelding sker på: www.fsus.dk i perioden 1/11/2018 og deadline for tilmelding er 

15/1/2019. 

Pris for medlemmer af FSUS: kr. 975 

Pris for ikke medlemmer af FSUS: kr. 1.100 

Har du spørgsmål vedrørende programmet er du velkommen til at kontakte: 

Reila Frost, refro@assens.dk tlf. 6474 7176 

Spørgsmål vedrørende tilmelding – kontakt Rosemarie Andreasen 

Rosemarie.andreasen@gmail.com eller Tlf. 5152 1078 


