
Hvordan er hverdag som undervisende sygeplejerske i en tid med Corona 
virus? 

 

Vi har i FSUS bestyrelse valgt at give et lille indblik i, hvordan Corona virus krisen påvirker 
vores dagligdag med uddannelse –  både i teori og klinik. Vi ved at forholdene er meget 
forskellige på landsplan, og det vil derfor ikke være udtryk for et generelt billede af, hvordan 
det er alle steder i Danmark. 
Birgit Hedegaard, Formand for FSUS 

 

Et øjebliksbillede fra 2 uddannelseskoordinatorer fra henholdsvis psykiatri og en kommune 

Psykiatri: 

Først og fremmest - mit bidrag i denne Corona tid kan på ingen måde måle sig med det store bidrag I 
klinikere gør ude hos patienterne og borgerne- stor tak til jer for at rumme nye retningslinjer, værnemidler, 
frustrerede pårørende og ikke mindst syge mennesker😊 

Mit bidrag er så absolut mere på sidelinjen med fokus på uddannelsesopgaven, jeg er til hverdag klinisk 
uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Psykiatrisk center Sct. Hans, med det pædagogiske ansvar for SSA 
elever og sygplejestuderendes uddannelsesforløb på centeret. Jeg koordinerer, udvikler praktik og 
klinikforløb også sparrer jeg med både praktik- og kliniske vejledere- min hverdag er på mange måder 
alsidig. Og det skal jeg love for den også er med Corona virus, men på en helt anden måde. For mindske 
smittespredning kommer jeg pt ikke i afsnittene og arbejder hjemmefra- og skal her sammen med de 
kliniske undervisere finde ud af hvad vi kan tilbyde SSA elever og sygeplejestuderende i denne her 
alternative tid. De må pt heller ikke komme i afsnittene og få deres uddannelsesforløb på nær de 6. 
semester studerende, der træner selvstændighed i klinikken. Det er ikke nemt at tænke i alternative forløb, 
det er anden koordinering og planlægning, hvor der også skal tages hensyn til bekymrede elever og 
studerende. Min arbejdsdag går med at koordinere og planlægge med de kliniske undervisere, udvikle 
studieplaner med litteratur og opgaver til de studerende- så det både smager og dufter af klinik. Min 
hverdag går også med Skype møder og planlægning af fremtiden, for ingen ved hvordan det bliver- og 
mange elever og studerende er med rette bekymrede for deres uddannelsesforløb. Jeg er blevet gode 
venner med Skype, Walk and Talk med afstand, jeg har lært at være kreativ på de digitale medier (jeg havde 
aldrig troet jeg skulle have en YouTube kanal) – og så har jeg fået cementeret at SSA elever og 
sygeplejestuderende er engagerede mennesker med forskellige vilkår, som meget gerne vil deres 



uddannelse. Jeg håber meget snart, jeg og de kliniske undervisere, praktik- og kliniske vejledere kan slå 
dørene op, tage imod og give elever og studerende et helt fantastisk læringsforløb i psykiatrien.  

Helene Helsø, Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Region Hovedstadens psykiatri, psykiatrisk center Sct. Hans 

En kommune: 

I et arbejde hvor hovedindholdet er samtaler og vejledninger, har dagene i denne her tid ændret sig 
markant. Jeg er på arbejde, men gennem en skærm og et Head set. 

Opstarten med alle disse restriktioner, vi lever i nu, var rigtig svær. Den kliniske vejleder blev lige for en 
stund, sendt til tælling. De stærke kompetencer, som de er vant til at bruge, såsom den tætte relation med 
sin studerende, at arbejde tæt sammen, at kunne give anerkendelse ved et klem, have omsorg for sin 
studerende eller sidde tæt sammen i bilen og drøfte og vejlede, alt dette blev pludselig ”risikofyldt”. De 
sendte derfor de studerende hjem, da de kliniske vejledere ikke længere syntes at kunne udfylde denne 
opgave. Det var noget af en situation at skulle vende. 

Det har krævet mange samtaler på Skype og via mail, for at få drøftet situationen og beroliget de 
studerende og de kliniske vejledere. Vi fik lavet en plan, der igen kunne rumme de studerende, 
vejledningen, læringen og Corona virus - bekymringerne, og hvor de kliniske vejledere følte at de kunne 
leve op til ansvaret. Herunder snakken om, at det gør ikke noget, at man over for sin studerende også viser 
at man er usikker og mister fodfæstet. Jeg havde i dette forløb god sparring fra uddannelsesinstitutionen.  

Da dette stod på, havde jeg Skype møde med den gruppe af 6. semesterstuderende, der blev ramt. De fik til 
opgave at undersøge os, vores kommunikation i forhold til den nye situation, samt at sygeplejen ingen 
leder har. Jeg bad dem hjælpe os med forslag til, hvad vi kunne gøre. De kom med en løsning, og vi bruger 
den stadig.  

Der arbejdes med kreativ vejledning, med hvordan læring også kan se ud, og hvordan man også kan 
formidle. Der bliver prøvet nye konstellationer af. Det der sker nu er en unik situation, hvor de som 
studerende er med i den hurtige omstilling vi står i. Der skal i den grad observeres, besluttes og 
kommunikeres på afstand. Vi skal pludselig slippe opgaver, så vi kommer færrest muligt i hjemmene, og de 
pårørende skal læres op. Her drøftes forsvarlighed og dokumentation. Vi skal have kategoriseret de sårbare 
borgere. Udfordringen i samarbejde på tværs i grupperne, men uden at mødes, hvilket udfordrer 
dokumentationen, og der arbejdes med Skype møder i forhold til Triage. Værnemidler – hvordan, hvornår 
og har vi nok? Og der er meget andet, og nu ventetiden, er vi klar? 

Der er rigtig meget at lære, så jeg håber de studerende suger til sig, og de kliniske vejledere også føler, at 
der faktisk er læring  

Reila Frost, Uddannelseskoordinator Assens Kommune 

Oplevelse af situationen set fra en klinisk vejleders perspektiv 

Mit navn er Rosemarie Andreasen og min arbejdsdag foregår i Billund Kommune og dermed i klinikken. Lige 
for øjeblikket har jeg ikke ansvar for nogle studerende, derfor har jeg spurgt mine vejleder kollegaer, 
hvordan de griber den kliniske vejledning an. Her kommer nogle bud fra den ene vejleder. 

- Klinisk vejleder, har 1-2 studerende ad gangen på 2. semester. Arbejder som plejecenter 
sygeplejerske på et center med både faste pladser til beboere og korttidspladser med komplekse 
borgerforløb. 



Hvordan er din hverdag som klinisk vejleder påvirket af Corona situationen? 

- Jeg har brugt mange ressourcer på at prioritere og planlægge hvilke borgere på korttidspladserne, 
der kunne udskrives til eget hjem. Dette er for at skabe korttidspladser til sygehuspatienter, der 
bliver udskrevet før end ellers, til fordel for Coronapatienter. 

- Jeg er i gang med at tænke mere langsigtet, med tilrettelægning af hvordan vi kan forsøge at sikre, 
tid til refleksion, vejledning, følgedage mm.  

- I nogle situationer skal vi evt. kunne tænke mere kreativt over hvordan de Obligatoriske 
Studieopgaver kan laves på anden vis. 

Hvordan kan de studerende hos dig opfylde deres læringsmål i denne tid? 

- På nuværende tidspunkt har vi tiden til følgedage, vejledning og refleksion.  

- Hvis vi fremadrettet bliver presset, må de studerende være mere følgende med vejleder, og så må vi 
tale om de opgaver de er med i og drøfte det faglige omkring dette.   

Hvilke udfordringer kan du forudse inden for de næste 4 uger ift. de studerendes læring hos dig? 

- Manglende tid til refleksion og vejledning af de studerende.  

- Manglede ressourcer til at skabe et læringsmiljø for de studerende.  

Er du blevet bedt om at modtage flere studerende i denne tid, fx nogle der skulle have været i klinik på en 
sengeafdeling? 

- Nej.  

Noget du ellers vil tilføje? 

- Vi skal være opmærksomme på de studerende ikke mister engagement i egen læring i klinikken, ved 
f. eks. at de fra skolen ikke forlanger de skriftlige opgaver afleveret i samme grad som tidligere.  
Som vejleder skal vi forsøge at fastholde vigtigheden og udvise forventning om, at vi forsøger at 
opnå de mål, der tidligere har været inden Corona epidemien kom.  

Rosemarie Andreasen, Geriatrisk sygeplejerske, Billund Kommune 

 

Hvordan er man underviser, når uddannelsesinstitutionen fysisk er lukket…  

Min dag som underviser er på sin vis helt anderledes end sædvanligt.  Alt foregår i mit køkken, hvor 
spisebordet er forsvundet under PC, opladerstik, artikler og bøger. Og alligevel er det jo de sædvanlige 
arbejdsopgaver, der skal varetages. Fordi de hold, som jeg skulle have undervist på skolen, skal have deres 
faste, planlagte undervisning. Så jeg har måttet tænke anderledes og kreativt – og selvfølgelig digitalt. Min 
oprindelige plan for undervisning i de her dage giver slet ikke mening, når man ikke har sine hold med 40 
studerende fysisk foran sig. I stedet prøver jeg at arbejde med forskellige digitale værktøjer fx Zoom, Forms 
og Microsoft teams. Nogle af værktøjerne kendte jeg ret godt, men andre har jeg måttet sætte mig ind i fra 
nyt. Det tager en del tid for alle i øjeblikket - både undervisere og studerende.  Og man kan sagtens lægge 
speak ind over sine PowerPoints, det tager dog virkelig lang tid, hvis det skal være klart og forståeligt. 



En af mine faste arbejdsopgaver er kontakt til forskellige kliniksteder. Her er jeg som underviser med til 
refleksioner, prøver og feedback på opgaver. Denne gang har opgaven forandret sig fra fysiske møder på 
klinikstederne til Skype møder, telefonsamtaler og masser af mails. Der har været meget usikkerhed fra 
både studerende og vejledere omkring, hvordan studerende skal og evt. kan være i klinik i denne tid. Og 
det har jeg som underviser været meget involveret i via telefon og mails.  

På denne årstid har jeg altid vejledning til bachelorstuderende, som skal i gang med deres afsluttende 
projekt. Denne vejledning er heldigvis en opgave, som fint lader sig gøre over telefon eller Skype møde. For 
de studerende er det dog en udfordring, at de måske ikke kan sidde sammen fysisk. De kan sagtens dele 
dokumenter med deres bachelormakker, men det er bare ikke det samme som at sidde sammen og også 
kunne være lidt social og afveksle den lange skriveproces med fx kaffe eller frokost. 

Alle møder med øvrige undervisere og ledere foregår via Zoom eller Microsoft teams. Det fungerer – når 
teknikken spiller med   

Et udpluk af en undervisers arbejdsopgaver under Covid 19 – af Helle Bruhn og Hanne Mortensen, lektorer på 
Københavns Professionshøjskole 

 Et par nedslag i en undervisers hverdag, der på en gang forandrede sig. 

Min hverdag som underviser på UCL er helt forandret.  Min læringskurve er stejl. Vi omlægger så meget 
undervisning som overhovedet muligt, til online undervisning og vejledning. Jeg har i denne tid 
undervisning på vores Diplomuddannelse, hvor vi i øjeblikket afvikler 2 hold klinisk vejledere uddannelse. 
Det foregår online asynkront, så de kliniske vejledere kan tilgå deres undervisning når det passer ind i deres 
arbejdsliv. Flere har måtte trække sig fra uddannelsen, fordi arbejdspladsen har brug for alle kræfter.  Vi 
skal nu til at planlægge både gruppe og en mands mundtlig eksamen online, det bliver en udfordring, dels 
med det tekniske, lyd, når flere skal tale sammen, censor der skal kobles på.  Jeg anvender PowerPoint 
speak, Adobe Connect, Google Meet, Skype, Google Hang Out, som undervisnings platform i denne tid.  Det 
kræver omlægning af undervisning, og didaktiske overvejelser.  

 Jeg har ligeledes undervisning på vores 5 Sem. på sygeplejerskeuddannelsen. De er i gang med at 
udarbejde deres fastlagte studieaktivitet i disse uger. De udarbejder et, hvad de studerende kalder ” et mini 
bachelor projekt”. Vejledningen foregår via Google Meet.  

 Jeg bruger også mere tid på SPS støtte. Mange studerende, herunder de mere sårbare, udfordres i 
øjeblikket.  

Vores bachelor studerende er gået i gangmed deres BA projekt. De giver udtryk for at det er svært at sidde 
hver for sig og skrive i et dokument.  Jeg oplever, at jeg skal bruge mere tid til at hjælpe dem med at få 
struktureret deres hverdag. 

 Aldrig har jeg brugt så meget tid foran skærmen. Der er en uendelig strøm af mails, forespørgsler og 
virtuelle møder. Men der er også gang i kreativitet og sjove input 

 Jeg synes, det er svært ikke at have direkte kontakt med studerende og kollegaer. Jeg glæder mig til at 
hverdagen igen bliver normal. Jeg trives bedst i sociale fællesskaber. 

Sanne Brøndum, Lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

 


