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Kære kliniske vejledere  
  
Sikke en tid vi befinder os i, hvor vi fra den ene dag til den anden har skullet omstille os til en helt anden 
hverdag, end vi nogen sinde før har stået i. Nu er det lidt mere end seks uger siden, at store dele af 
Danmark blev lukket ned, og vi er begyndt at åbne op igen flere steder, men under nye rammer. 
  
Da Danmark lukkede ned, skabte det stor usikkerhed ikke mindst blandt de studerende om, hvorvidt de 
fortsat kunne blive på deres praktiksted, og om deres uddannelse ville blive forlænget. Vi ved, at der hos jer 
kliniske vejledere har været et ekstra fokus på, hvordan vejledningen og uddannelsen af de 
sygeplejestuderende bedst muligt kunne varetages her under coronakrisen. Det værdsætter vi i høj grad. 
  
I tirsdags har vi endelig fået konklusionerne fra ministeriets taskforce vedr. praktik. Her er hovedbudskabet, 
at studietidsforlængelse for de studerende så vidt muligt skal undgås. Det betyder to ting. For det første at vi 
hurtigst muligt skal have studerende, der har fået deres praktikforløb afbrudt, tilbage i praktik. For det andet 
at tabt praktik ikke erstattes. Dermed skal læringsmålene nås i løbet af den tilbageværende uddannelse. Det 
kan være en særlig udfordring for studerende i slutningen af uddannelsen. 
 
Taskforcens udmeldinger gælder alle studerende. Der gælder imidlertid særlige krav for bl.a. 
sygeplejestuderende som følge af specifikke EU-regler. Vi har være i kontakt med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, og meldingen er helt klar: Alle krav og regler til sygeplejerskeuddannelsen skal fortsat 
være overholdt. Det ændrer coronakrisens særlige omstændigheder ikke på. 
 
Det betyder derfor også, at der skal findes lokale løsninger på, hvordan læringsmål og krav opnås for alle 
studerende. Det er endnu uafklaret hvordan, men det kan handle om at intensivere kommende praktikforløb 
eller bytte rundt på praktik og valgfag. Nogle studerende har bidraget til beredskabet via studiejob, og det 
kan også komme på tale at godkende noget af det som praktik.  
 
Med andre ord vil der endnu engang blive stillet nogle særlige krav til jer som kliniske vejledere, så de 
studerende kommer bedst muligt igennem deres uddannelse. 
 
Vi håber, at I vil være ekstra opmærksomme på de studerendes læring i den kommende tid og tilrettelægge 
praktikforløbet, så den studerende får mulighed for at indhente det forsømte.  
 
Vi er selvfølgelig klar over, at sundhedsvæsenet fortsat har mange ekstraordinære opgaver som følge af 
Covid 19 og særlige forholdsregler for smitte m.v. Genetableringen af praktiksteder falder sammen med, at 
flere dele af sundhedsvæsenet også skal genåbne. Det stiller selvfølgelig store krav til sundhedsvæsenet, 
men det må ikke sætte de studerendes læring under yderligere pres. Derfor håber vi, at I vil medvirke til at 
værne om de studerendes uddannelsesforløb. 
 
Der er brug for kreative og pædagogiske løsninger. Vi ved fra SLS, at de studerende også gerne gør en 
ekstra indsats. Der skal ikke gås på kompromis med fagligheden og læringsmålene. 
 
Vi er sikre på, at I sammen med professionshøjskolerne og de studerende finder de løsninger, der giver den 
bedst mulige praktik for de studerende, som sikrer, at de studerende, på trods af coronakrisen, opnår den 
læring, der er nødvendig for at blive rustet til deres fremtid som sygeplejersker. 
  
Vi vil endnu engang takke jer for jeres indsats for de studerende og deres uddannelse. Det er til gavn for os 
alle. 
 
Med venlig hilsen 
Dorthe Boe Danbjørg 
Næstformand, Dansk Sygeplejeråd  
 
 
Ovenstående hilsen er også sendt på mail til alle, der har registreret sig som klinisk vejleder i DSR’s 
medlemssystem. 



 


