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Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har i fælles-
skab lavet en undersøgelse af klinisk vejledning på sy-
geplejerskeuddannelsen i regionerne. 

Det er ikke helt tilfældigt, at det netop er den klini-
ske vejledning af sygeplejerskestuderende, der er 
sat under lup. Den kliniske undervisning udgør over 
40 procent af sygeplejerskeuddannelsen, og hvert år 
gennemfører mere end 2200 studerende sygeplejer-
skeuddannelsen. En stor del af den kliniske undervis-
ning foregår på regionernes hospitaler, og mere end 
1700 sygeplejersker arbejder på landsplan med vej-
ledning.  

God klinisk undervisning er et centralt element i sy-
geplejerskeuddannelsen. Det er klinikopholdet, som 
sikrer, at den studerende får udviklet og afprøvet sine 
kompetencer – ikke bare sammen med undervisere 
og medstuderende, men også sammen med patienter 
og kommende kolleger. Den kliniske undervisning er 
derfor central, når det gælder opfyldelse af bekendt-
gørelsens krav om, at uddannelsen skal være profes-
sionsbaseret.

De kliniske undervisningsforløb varetages bl.a. af hos-
pitaler, sygehuse og psykiatrien. I det kliniske under-
visningsforløb bliver de studerende vejledt af sund-
hedsprofessionelle, som oftest sygeplejersker. Det er 
en opgave, som hele tiden er i udvikling, i takt med at 
også sundhedsvæsenet udvikler sig. Det stiller krav til 
kontinuerlig kvalitetsudvikling og videnspredning om 
den gode vejledning.

Der er ikke tidligere lavet en national undersøgelse 
af, hvordan klinisk vejledning tilrettelægges og gen-
nemføres på sygeplejerskeuddannelsen. Derfor har 
Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd ønsket at be-
lyse området, og denne undersøgelse skal ses som et 
første forsøg på at opnå mere viden om den kliniske 
vejledning på tværs af regioner og på tværs af hospi-
talsafdelinger. 

Undersøgelsen har ikke til formål at ensrette vejled-
ningen, og den giver ikke et svar på, hvad god vej-
ledning er, men det er håbet, at den kan medvirke til 
videnspredning om de mangfoldige måder vejledning 
kan tilrettelægges på. 

Rapporten giver en bred viden og indsigt i den kli-
niske undervisning samt rammerne omkring den kli-
niske vejledning. Rapporten rejser derfor også nye 
spørgsmål og perspektiver i forhold til, hvor der med 
fordel kan dykkes mere ned eller sættes nye initiati-
ver i gang. Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd 
vil på baggrund af rapporten arbejde videre med 
nogle af disse perspektiver. Samtidig skal rapporten 
ses som en opfordring til at der også lokalt arbejdes 
videre med at undersøge og udvikle den kliniske vej-
ledning.

1. Forord

Dorte Steenberg,  
Dansk Sygeplejeråd

Ulla Astman,  
Danske Regioner
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Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd inviterede 
1715 vejledere fra de fem regioner til at deltage i en 
spørgeskemaundersøgelse om klinisk vejledning. 865 
vejledere deltog i undersøgelsen, og de tegner til 
sammen et billede af, at vejledningen tilrettelægges 
og organiseres på mange forskellige måder både på 
tværs af afdelinger, afsnit og regioner.

Udover den direkte vejledning i og uden for patient-
situationer anvendes også en lang række særligt tilret-
telagte måder at gennemføre vejledningen på, bl.a. 
undervisningsforløb sammen med andre faggrupper, 
på tværs af afdelinger og tilrettelagt omkring patient-
forløb. Til gengæld ser det ud til at forløb på tværs af 
sektorer samt vejledning på tværs af sygeplejeske- og 
lægestuderende ikke forekommer så ofte. Endvidere 
er brugen af særlige IT-systemer til understøttelse af 
den kliniske vejledning ikke så udbredt. Vejlederne 
har indsendt hele 238 eksempler på gode måder at 
tilrettelægge den kliniske vejledning på. Det vidner 
om, at der er en stor viden i regionerne, som kan bru-
ges til at kvalitetsudvikle vejledningen og skabe viden 
om god vejledning. 

Kun ganske få af vejlederne er ikke uddannet syge-
plejerske, og stort set alle vejlederne har en relevant 
efter- eller videreuddannelse, heraf har langt største-
delen af vejlederne taget den kliniske vejlederuddan-
nelse. Vejlederne udvikler også deres kompetencer 
på andre måder. Særligt netværksmøder med andre 
vejledere, sparring med kollegaer og dialog med de 
studerende fremhæves som væsentlige for kompe-
tenceudviklingen.

Hovedparten af vejledere har titlen klinisk vejleder, 
og derudover er tre andre titler bredt anvendt. Tit-
lerne adskiller sig fra hinanden ved, at nogle vejledere 

har mere koordinerende opgaver og i højere grad be-
skæftiger sig udelukkende med uddannelsesopgaver, 
mens andre har mere patientnære opgaver og i hø-
jere grad indgår i den daglige vejledning af de stude-
rende. 

Professionshøjskolerne og hospitalerne tager sig 
af forskellige dele af uddannelsen. Samarbejdet på 
tværs af hospitaler og professionshøjskoler er med til 
at sikre koblingen mellem praksis og teori på uddan-
nelsen. Undersøgelsen viser, at kontakten mellem vej-
lederne og professionshøjskolerne primært handler 
om koordination og praktiske ting, som for eksempel 
eksamen. Kun en mindre andel af vejlederne har lø-
bende kontakt med professionshøjskolerne. 

Det er vigtigt, at vejledningen hele tiden udvikles i 
forhold til ændringer i sundhedsvæsenet og på syge-
plejerskestudiet. Hospitalerne benytter mange for-
skellige måder til at udvikle og kvalitetssikre den klini-
ske vejledning, herunder netværksmøder, evaluering 
og opkvalificering af sygeplejersker, som deltager i ad 
hoc-vejledning.

De fleste hospitaler har en overordnet strategi for det 
kliniske undervisningsforløb. Strategierne omfatter 
en bred vifte af emner vedrørende både indhold og 
organisering af den kliniske undervisning. Vejlederne 
bidrager også selv til at udvikle den kliniske vejledning 
gennem videndeling, anvendelse af nye metoder, dia-
log med de studerende og kompetenceudvikling. Til 
gengæld anvendes metoder som sidemandsoplæring 
kun i mindre omfang.

Ovenstående er kun et udpluk af resultater. Under-
søgelsen omhandler mange emner, der er for omfat-
tende at medtage i en sammenfatning.

2. Sammenfatning
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Undersøgelsen af klinisk vejledning er gennemført 
som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle syge-
plejersker beskæftiget med klinisk vejledning i regio-
nerne. Der er tale om den hidtil største undersøgelse 
af klinisk vejledning i Danmark. 

Definition af vejledere

I undersøgelsen anvendes begrebet vejle-
der som en samlet betegnelse for sygeple-
jersker, der varetager klinisk vejledning. 
Begrebet omfatter funktioner som klinisk 
vejleder, ansvarlig klinisk underviser, 
koordinerende klinisk vejleder og uddan-
nelsesansvarlig. Sygeplejersker, der på ad 
hoc-basis deltager i vejledningen af de stu-
derende, er ikke medtaget.

Alle vejledere i de fem regioner er så vidt muligt ble-
vet inviteret til at deltage i undersøgelsen.  I alt blev 
1715 vejledere kontaktet via mail, og heraf returne-
rede 54 procent spørgeskemaet.  Det kan dog ikke 
garanteres, at gruppen af vejledere, der har besvaret 
spørgeskemaet, er fuldt repræsentative for den sam-
lede gruppe af vejledere.

Spørgeskemaet indeholdt i alt 42 spørgsmål inden for 
temaerne organisering af og metoder til vejledning, 
vejlederens egen baggrund og samarbejde samt kva-
litetsudvikling. I databehandlingen er der ikke testet 

for statistisk signifikans, da antallet af respondenter 
i svarkategorierne i mange tilfælde er for små til, at 
det er meningsfuldt. Man skal derfor være varsom, når 
man sammenligner resultaterne mellem regioner og 
mellem forskellige afdelinger og afsnit. Forskelle på 
tværs kan være udtryk for tilfældig variation.

3. 1 Besvarelser fordelt på region, afdeling 
og afsnit

I alt besvarede 918 personer spørgeskemaet. I det føl-
gende præsenteres fordelingen af besvarelserne på 
region, afsnit og afdeling. I tabellerne er resultaterne 
angivet i procent afrundet til nærmeste hele tal, og 
antallet af respondenter i svarkategorien er angivet 
i parentes. 

I tabel 1 fremgår det, at 54 procent returnerede spør-
geskemaet, mens 44 procent ikke besvarede spørge-
skemaet. Tre procent meddelte, at de ikke ønskede at 
deltage i undersøgelsen. Det vurderes, at svarprocen-
ten er høj. 

Det ses også af tabellen, at flest af respondenterne 
er fra Region Midtjylland, som også har den højeste 
svarprocent.  Ud af de i alt 393 vejledere, som fik til-
sendt spørgeskemaet i regionen, svarede 242 perso-
ner, svarende til 62 procent. Svarprocenten i Region 
Nordjylland og Region Syddanmark ligger på 57, og er 
også højere end gennemsnittet. Mens svarprocenten 
i Region Hovedstaden og i Region Sjælland er på hen-
holdsvis 45 procent og 47 procent. 

3. Introduktion til undersøgelsen

Tabel 1. Svarprocent fordelt på regioner

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

Besvarede 45 % (145) 62 % (242) 57 % (165) 47 % (179) 57 % (187) 54 % (918)

Ikke besvaret 53 % (172) 37 % (144) 39 % (111) 50 % (192) 40 % (131) 44 % (750)

Vil ikke deltage 3 % (8) 2 % (7) 4 % (12) 3 % (11) 3 % (9) 3 % (47)

I alt 100 % (325) 100 % (393) 100 % (288) 100 % (382) 100 % (327) 100 % (1715)
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Både antallet af personer, der har fået spørgeske-
maet, og antallet, som har udfyldt det, er lavere i 
Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige 
regioner. Det stemmer ikke overens med forvent-
ningen om, at Region Hovedstaden som den største 
region har flest vejledere. Derfor tyder meget på, 
at ikke alle vejledere i Region Hovedstaden har fået 
tilsendt spørgeskemaet. Det betyder, at resultaterne 
for Region Hovedstaden formodentlig er mindre 
repræsentative end resultaterne for de andre regi-
oner, og at der derfor skal tages forbehold for en 
skævvridning i svarene. 

Ud af de 918 besvarelser svarede 53, at de ikke var 
vejledere for sygeplejerskestuderende, og de blev 
derfor udtaget af analysen. Dermed indgår der i alt 
865 vejledere i analysen. I det følgende er både fuld-
stændige og ufuldstændige besvarelser medtaget i 
resultaterne. Det betyder, at det samlede antal besva-
relser kan variere fra tabel til tabel.

De 865 vejledere, der indgik i analysen, var primært 
ansat på de medicinske og kirurgiske afdelinger, og 
størstedelen var ansat på sengeafsnit. Det er forvente-
ligt, da de mere specialiserede afdelinger og afsnit xx-
generelt har færre studerende. Tabel 2 viser, hvordan 
vejlederne er fordelt på afdelinger og afsnit.

Størstedelen af vejlederne er tilknyttet en medicinsk, 
en kirurgisk eller en psykiatrisk afdeling. I alt er 75 
procent af de vejledere der besvarede undersøgelsen 
ansat på en af de tre afdelinger. I tabellen fremgår 
det, at 64 procent af vejlederne er ansat på et senge-
afsnit, mens 19 procent er ansat på et ambulatorium/
dagsafsnit. 

17 procent af vejlederne har angivet, at de er ansat 
på en anden type afsnit end sengeafsnit eller ambu-
latorium/dagsafsnit. Hovedparten af disse vejledere 
er ansat på operationsafdelinger, akutmodtagelser og 
til dels i psykiatrien. Grunden til, at de tre afdelinger 
er særlig repræsenteret i kategorien ”andet”, er sand-
synligvis, at der her ofte anvendes andre afsnitsbe-
greber. Afsnit på operationsafdelingerne kaldes ofte 
for kirurgiske afsnit, og akutmodtagelsen opfattes tit 
som en kategori for sig. I psykiatrien foregår noget af 
arbejdet i udgående funktioner fra hospitalet, hvilket 
muligvis medvirker til den høje andel af besvarelser i 
kategorien ”andet”. 

Fordelingen af ansatte på forskellige afdelinger og af-
snit er ensartet på tværs af de fem regioner. Region 
Syddanmark adskiller sig dog fra de øvrige, idet de 
fleste respondenter er ansat i psykiatrien. Formentlig 
som følge heraf er der også en større andel af respon-
denterne fra Region Syddanmark, som er ansat på et 
ambulatorium. 

Et fåtal af de vejledere, som har besvaret spørgeske-
maet, er ansat på en operationsafdeling, i akutmod-
tagelsen eller i pædiatrien. En del af forklaringen kan 
være, at patientgrundlaget og sygeplejeopgaverne på 
disse afdelinger ikke i alle dele af sygeplejerskeud-
dannelsen stemmer overens med studieordningens 
læringsmål, eller at det af andre årsager ikke er hen-
sigtsmæssigt at have studerende på afdelingerne. 

Selvom vejlederne er ansat en række forskellige ste-
der vil hospitaler i det følgende blive anvendt som 
en samlet betegnelse for sygehuse, psykiatri og ho-
spitaler.

Tabel 2. Besvarelser fordelt på afsnit og afdelinger

Afdeling

Afsnit Medicinsk 
afdeling

Kirurgisk 
afdeling

Psykiatrien Akut- 
modtage-
afdeling

Pædiatrien Operation-
safdeling

Andet I alt

Sengeafsnit 75 %  
(190)

76 %  
(174)

58 %  
(89)

54 %  
(28)

85 %
(39)

0 %
(0)

30 %
(24)

64 %
(544)

Ambulatorium/
dagsafsnit

21 %  
(53)

17 %  
(38)

27 %  
(41)

4 %  
(2)

11 %
(5)

26 %
(10)

21 %
(17)

19 %
(166)

Andet 4 %  
(10)

7 %  
(16)

15 %  
(23)

42 %
(22)

4 %
(2)

74 %
(29)

49 %
(40)

17 %
(142)

I alt 30 %  
(253)

27 %  
(228)

18 %  
(153)

6 %
(52)

5 %
(46)

5 %
(39)

10 %
(81)

100 %  
(852) 
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I dette afsnit vil tilrettelæggelsen og indholdet af 
det kliniske undervisningsforløb blive beskrevet. Der 
findes ikke én opskrift på det gode kliniske undervis-
ningsforløb og den gode vejledning, men formålet 
med afsnittet er at give en bedre forståelse af, hvilke 
elementer der indgår i det kliniske undervisningsfor-
løb, og hvor ofte de anvendes.

Allerede inden den studerende begynder i et klinisk 
undervisningsforløb kan der være gensidigt forbere-
dende samtaler over telefon eller ved møder. Disse 
samtaler kan for eksempel omhandle emner som opga-
vetyper, værdier og rutiner på arbejdspladsen. I tabel 3 
fremgår det, at 67 procent af vejlederne har kontakt 
med de studerende, som kun vedrører praktiske in-
formationer, mens under en tredjedel har egentlige 
samtaler med de studerende forud for det kliniske 
undervisningsforløb. 

I undersøgelsen er der ikke spurgt ind til, om afde-
lingerne sender skriftligt forberedelsesmateriale til 
de studerende. Skriftligt forberedelsesmateriale kan 
være med til at forberede den studerende på, hvilke 
opgaver, hvilket arbejdsmiljø og hvilke værdier den 
kommende arbejdsplads har.

Der er som sagt mange forskellige måder at indrette 
det kliniske undervisningsforløb på. Vejledning kan 

både foregå på individuelt eller gruppeniveau, og det 
kan foregå med eller uden patienter. Nedenstående 
tabel giver et indblik i, hvilke typer af vejledning der 
er mest benyttet i den kliniske praksis. 

I tabel 4 fremgår det, at 85 procent af vejlederne ofte 
giver individuel vejledning og instruktion i patientsi-
tuationer og at 68 procent ofte giver individuel vej-
ledning udenfor patientsituationer. Gruppevejledning 
forekommer ikke lige så hyppigt som individuel vej-
ledning, og når det forekommer, sker det oftere uden 
for patientsituationer. Dette skyldes muligvis, at grup-
pevejledning af hensyn til patienterne ikke er hen-
sigtsmæssigt i alle typer af situationer.

Tabel 3. Vejledning, gensidigt forberedende sam- 
taler eller lignende forud for det kliniske under-
visningsforløb

Pro-
cent

Antal

Ja, det anvendes 29 % 243

Nej, evt. kontakt med de studerende før 
det kliniske undervisningsforløb handler 
kun om praktiske informationer 

67 % 559

Ved ikke 4 % 35

I alt 100 % 837

4. Tilrettelæggelse af det kliniske  
undervisningsforløb

Tabel 4. Hyppighed af udvalgte vejledningstyper

Individuel 
vejledning  
og instruktion 
i patient- 
situationer

Individuel  
vejledning, 
dialog og  
refleksion  
(uden patienter)

Gruppe-
vejledning, 
dialog og  
refleksion  
(uden patienter)

Gruppe- 
vejledning 
og -instruktion 
i patient-
situationer

Undervisning i 
klasselokaler

Undervisning  
i færdigheds- 
laboratorier

Ofte 85 % (713) 68 % (569) 22 % (184) 9 % (76) 3 % (22) 1 % (6)

Nogle gange 12 % (100) 29 % (242) 43 % (364) 37 % (310) 18 % (147) 11 % (94)

Sjældent 2 % (16) 3 % (22) 22 % (181) 34 % (281) 21 % (174) 12 % (102)

Aldrig 1 % (7) 0 % (2) 12 % (97) 19 % (160) 56 % (468) 72 % (604)

Ved ikke 0 % (2) 0 % (3) 1 % (12) 1 % (11) 3 % (27) 4 % (32)

I alt 100 % (838) 100 % (838) 100 % (838) 100 % (838) 100 % (838) 100 % (838)
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Tabel 5. Før-, under- og efter-vejledning

Før-vejledning Under-vejledning Efter-vejledning

Procent Procent Procent

Ofte 75 % (631) 61 % (514) 69 % (574)

Nogle gange 21 % (178) 30 % (251) 28 % (237)

Sjældent 2 % (16) 6 % (52) 2 % (14)

Aldrig 0 % (2) 1 % (11) 0 % (2)

Ved ikke 1 % (10) 1 % (9) 1 % (10)

I alt 100 % (837) 100 % (837) 100 % (837)

Tabel 4 viser også, at undervisning i klasselokaler og 
i færdighedslaboratorier forekommer i mindre grad i 
det kliniske undervisningsforløb. Henholdsvis 21 og 
12 procent af respondenterne svarer, at de ofte eller 
nogle gange anvender disse undervisningselementer. 
Langt hovedparten af disse aktiviteter foregår i Re-
gion Hovedstaden. Dette kan skyldes, at der i Region 
Hovedstaden har været konkrete projekter, hvor der 
har været anvendt såkaldte studieunits og simulation 
i undervisningsforløbet. Det vides ikke, om der er lig-
nende projekter i gang i andre regioner.

Inden for klinisk vejledning anvendes begreberne 
før-, under- og efter-vejledning. Alle tre begreber er 
knyttet til vejledning i forbindelse med en patientsi-
tuation. Før-vejledning forstås som en forberedelse af 
den studerende sammen med vejlederen, før den stu-
derende kommer ind til en patient. Under-vejledning 
forstås som den vejledning, der gives under selve pa-
tientsituationen. Her er patienten altså til stede, sam-
tidig med at den studerende modtager vejledning. 
Efter-vejledning skal forstås som en opsamling på og 
refleksion sammen med vejlederen over, hvordan en 
given patientsituation er forløbet. Tabel 5 viser, hvor 
ofte før-, under- og efter-vejledning forekommer. 

Generelt forekommer alle tre typer af vejledning ofte 
eller nogle gange. Der er en noget mindre andel, der 
foretager undervejledning. Grunden til, at der fore-
kommer mindre under-vejledning, kan være af respekt 
for patienten. Samtidig øger det den studerendes for-
nemmelse af selvstændighed, hvis der ikke gives under-
vejledning, og de studerende får lov til selv at afprøve 
de ting, de skal lære i den givne situation. 

Ifølge den nationale studieordning skal uddannelsesin-
stitutionen udarbejde en individuel studieplan i samar-
bejde med den studerende og det kliniske uddannel-

sessted. Den individuelle studieplan indeholder bl.a. 
aftaler om den studerendes fremmøde, tidspunkter 
for undervisning og vejledning og undervisningens ind-
hold og form. Det ses i tabel 6, at syv ud af ti vejledere 
angiver, at de anvender studieplanen som en integre-
ret del af vejledningen, og at det er et fåtal, som slet 
ikke anvender individuelle studieplaner.

4.1. Særlige modeller for klinisk vejledning

Udover den almindelige vejledning kan det kliniske 
undervisningsforløb tilrettelægges på en række for-
skellige måder. Der kan være undervisning på tværs 
af fagområder, sektorer og afdelinger m.m. Desuden 
kan særlige IT-systemer, der understøtter den kliniske 
vejledning, benyttes. 

77 procent af vejlederne har svaret, at den kliniske vej-
ledning hos dem blev tilrettelagt på en særlig måde. 
Tabel 7 viser, hvilke modeller der var mest udbredte.

De mest benyttede modeller er undervisning sam-
men med social- og sundhedsassistentelever og 
udveksling af studerende mellem afdelinger. 30 
procent af vejlederne anvender disse elementer i til-
rettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb. 
Derimod er der få, der har svaret, at de sygepleje-
studerende undervises sammen med studerende fra 
andre professionsbacheloruddannelser og sammen 
med medicinstuderende. Hovedparten af de vejle-
dere, der har svaret, at de sygeplejestuderende un-
dervises sammen med medicinstuderende, kommer 
fra Region Hovedstaden. Det skyldes formodentlig, 
at man i Region Hovedstaden har struktureret un-
dervisningsforløbet, så de sygeplejerskestuderende 
på modul 11 undervises sammen med medicinstu-
derende. Region Midtjylland har også igangsat et 
arbejde med dette koncept.
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Meget få respondenter har svaret, at der sker en ud-
veksling på tværs af sektorer, hvilket kan skyldes, at 
denne type undervisning kræver et stort koordine-
ringsarbejde. Der vil formentligt være et udviklings-
potentiale for yderligere anvendelse af udveksling 
mellem sektorer, herunder klinisk vejledning i betyd-
ningen af sektorovergange og sammenhængende pa-
tientforløb.

Cirka en femtedel af respondenterne angiver, at de 
tilrettelægger undervisningen på andre måder end de 
opstillede kategorier. Af metoder nævner responden-
terne bl.a. refleksionstimer, rollespil, individuelt stu-
dieforløb, casestudie, sammenhængende forløb for 
de studerende, samling af studerende fra forskellige 
områder, tværfaglige studiekonferencer, og at de stu-
derende underviser hinanden. Metoderne uddybes i 
afsnittet om eksempler på god klinisk vejledning. 

Der findes en række særlige IT-systemer rettet mod un-
dervisning af bl.a. professionsbachelorer.  I tabel 8 på 
næste side fremgår det, at 24 procent af vejlederne 
har svaret ja til, at de benytter sig af sådanne IT-syste-
mer i forbindelse med den kliniske vejledning.

Det er meget forskelligt, i hvor høj grad responden-
terne angiver, at der anvendes IT-systemer i de for-
skellige regioner. Det ser ud til, at det kun er i Region 
Midtjylland, at brugen af særlige IT-systemer er ud-
bredt. Her benytter 73 procent et særligt IT-system 
rettet mod klinisk vejledning. I Region Midtjylland 
er det primært systemet E-portfolio og i mindre grad 
Studienet, der anvendes. Enkelte vejledere i de øvrige 
regioner benytter også IT-systemer. I Region Nordjyl-

land anvendes også E-portfolio og Studienet, mens 
Fronter er det mest udbredte system i Region Hoved-
staden og i Region Syddanmark.

Den begrænsede udbredelse af IT-systemer til at un-
derstøtte den kliniske uddannelse tyder på, at der her 
er mulighed for udvikling og udveksling af erfaring på 
tværs af regionerne.  

Afsnittet vidner om, at der er mange måder at til-
rettelægge klinisk vejledning på. Der anvendes flere 
forskellige modeller, som kan være en inspiration 
for andre vejledere til at udvikle den kliniske vejled-
ning. Der er dog også noget, der tyder på, at anven-
delsen af IT i klinisk vejledning ikke er så udbredt, 
og at der her kan være et udviklingspotentiale.

4.2. Eksempler på god klinisk vejledning 

Vejlederne er blevet spurgt, om de har eksempler 
på god klinisk vejledning, som de har lyst til at dele 
med andre vejledere. 238 vejledere er kommet med 
en bred vifte af idéer til metoder og værktøjer, som 
de anvender i deres egen vejledningspraksis. I det føl-
gende er eksemplerne skrevet sammen til 15 idéer til 
at udvikle vejledningen lokalt. De fleste af idéerne er 
nemme at gå til og kan sættes i værk af den enkelte 
vejleder. 

Tabel 6. Individuelle studieplaner i det kliniske  
undervisningsforløb 
 

Procent Antal

Studieplanen indgår som en integreret 
del af vejledningen og det samlede klini-
ske undervisningsforløb  

71 % 594

Den studerende har selv ansvaret for at 
bruge studieplanen til refleksion under-
vejs i det kliniske undervisningsforløb

18 % 152

Studieplanen anvendes udelukkende som 
opstartsaftale

8 % 66

Der anvendes ikke individuelle studie-
planer

2 % 17

Ved ikke 1 % 8

I alt 100 % 837

Tabel 7. Tilrettelæggelse af den kliniske  
vejledning, eller dele af den, på en særlig måde 

Procent Antal

Undervisning sammen med social- og 
sundhedsassistentelever

30 % 250

Udveksling mellem afdelinger 30 % 249

Makkerpar 18 % 149

Studieunit 17 % 143

Simulationsundervisning/færdighed-
slaboratorier 

12 % 105

Undervisning sammen med studer-
ende fra andre professionsbach-
eloruddannelser 

10 % 84

Undervisning sammen med medicin-
studerende

5 % 41

Udveksling mellem sektorer 3 % 22

På andre måder 21 % 175

Vi har ikke tilrettelagt den kliniske 
undervisning på særlige måder

21 % 173

Ved ikke 2 % 16

I alt 100 % 837
Anm: Det har været muligt at give flere svar blandt ovenstående muligheder. 
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Tværsektorielt patientforløb
Den studerende følger en patientgruppe, fra de ind-
lægges på hospitalet, til de udskrives til eget hjem. 
Derved lærer de studerende at varetage behandling 
og pleje i hele patientforløbet, og de får indsigt i ko-
ordinering og samarbejde på tværs af afdelinger og 
sektorer. Det er med til at udvikle de studerendes 
forståelse for ”det hele sundhedsvæsen” og evne til 
at skabe sammenhængende patientforløb for patien-
terne.

Refleksionsforum
Refleksion er et vigtigt pædagogisk redskab, som be-
nyttes til at forbedre de studerendes læring i praksis. 
Refleksionsforum vil typisk foregå i grupper af flere 
studerende med en vejleder som facilitator. Redska-
bet har til hensigt at aktivere alle de spørgsmål, den 
enkelte studerende har, og som kan være svære for 
den enkelte at håndtere. Derudover skal refleksions-
forum medvirke til, at gruppen af studerende får kob-
let den relevante teori sammen med det emne, de 
reflekterer over. Refleksion kan også tilrettelægges i 
læringssessioner, hvor de studerende underviser og 
stiller spørgsmål til hinanden om både teori og ople-
vet praksis.

Studenterfokuseret læring
Studenterfokuseret læring skal skabe større fokus 
på den enkelte studerende både før, under og ef-
ter det kliniske undervisningsforløb. Vejlederne kan 
blandt andet tage kontakt til professionshøjskolerne 
med henblik på at tilrettelægge studiet efter den 
studerendes personlige og faglige ståsted. Derud-
over anvendes forventningssamtaler og løbende 
evalueringssamtaler med de studerende undervejs 
i læringsforløbet. Vejlederne arbejder også med de 
studerendes læringsstile. De studerende testes i 
forhold til, hvordan de bedst optager ny viden, og 
vejlederen anvender resultatet i tilrettelæggelsen af 
undervisningsforløbet. 

Tværprofessionel problemløsning
I et tværprofessionelt forum skal de sygeplejerske-
studerende sammen med andre professioner og 
faggrupper bidrage med løsningsforslag til en given 
problemstilling. De tværprofessionelle løsningsfor-
slag giver de studerende viden om og forståelse for 
andre professioner samt fremmer vidensdelingen 
på tværs af fagområder. Dermed forberedes de stu-
derende på den tværprofessionelle hverdag, de skal 
ud i som færdige sygeplejersker. Med henblik på at 
ruste de studerende til det tværprofessionelle samar-
bejde, kan der også tilrettelægges tværprofessionelle 
studiekonferencer. Her skiftes studerende fra forskel-
lige fagområder til at holde oplæg for hinanden under 
supervision af uddannet personale med forskellig ud-
dannelsesbaggrund. 

Case-baseret vejledning
Case-baseret vejledning giver den studerende mulig-
hed for at fordybe sig i et emne og samtidig trække 
på det kliniske personales rutiner og erfaringer. Typisk 
vælger vejlederen en patientsituation som case, som 
derefter bliver diskuteret og analyseret af de stude-
rende under vejledning fra vejlederen.

Studieunits
Studieunits anvendes både i det kliniske undervis-
ningsforløb på hospitalsafdelingerne og i undervis-
ningen på professionshøjskolerne. Undervisningen i 
studieunits kombinerer teori og praksis gennem klini-
ske øvelser, observationsøvelser og patientrelaterede 
øvelser. I studieunits arbejder de studerende sammen 
og drager dermed fordel af hinandens evner og erfa-
ringer. Studieunits kan også gå på tværs af studieret-
ninger og afdelinger og dermed styrke de studeren-
des tværfaglige kompetencer. Studieunits anvendes af 
vejlederne som forberedelse til praksis af de stude-
rende, men også som en pædagogisk tilgang til den 
kliniske undervisning.

Tabel 8. Anvendelse af IT-systemer fordelt på regioner

Brug af særlige 
IT-systemer

Region

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

Ja 4 % (5) 73 % (163) 7 % (10) 3 % (5) 11 % (20) 24 % (203)

Nej 86 % (108) 24 % (54) 90 % (133) 86 % (145) 87 % (154) 71 % (594)

Ved ikke 10 % (12) 3 % (6) 3 % (5) 11 % (18) 2 % (3) 5 % (44)

I alt 100 % (125) 100 % (223) 100 % (148) 100 % (168) 100 % (177) 100 % (841)
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Sanserum
Sanserum afholdes oftest i starten af de studerendes 
klinikophold. Navnet beskriver en situation, hvor vej-
lederen roder en patientstue til med alle de ting, der 
kunne forekomme et sådan sted, for eksempel brugte 
vattamponer med blod, madrester osv. De studeren-
de skal herefter rydde op og undervejs beskrive, hvad 
de ser, og argumentere for, hvad de gør. Oprydningen 
skal være styret af de studerendes faglige argumen-
ter. Det medvirker til at styrke deres refleksion over 
de hygiejniske principper.

Rollespil
Vejlederen kan lave rollespil med de studerende in-
spireret af en oplevelse fra praksis, for eksempel sam-
men med en patient. De studerende skiftes til at spille 
patient og sygeplejerske og fremfører den konkrete 
situation. Herefter drøfter de andre studerende og 
vejlederen fremgangsmåden og best practice i den 
givne situation.

Arbejde med udviklingsområder
Den studerende vælger et udviklingsområde i for 
eksempel 10 uger. Området kan for eksempel være 
ventetid, patientinddragelse eller sammenhængende 
forløb. Den studerende får mulighed for at intervie-
we, observere, reflektere og overveje nyttige tiltag i 
forhold til det valgte område. Til slut præsenterer den 
studerende resultaterne for personalegruppen og på 
den baggrund drøftes muligheder for udvikling i den 
kliniske praksis i afdelingen. 

Øvelse i patientkontakt
Øvelsen i patientkontakt skal lære den studerende 
at lytte, observere og kommunikere med patienten. 
Gennem fokus på patientkontakten i konkrete pa-
tientsituationer og efterfølgende refleksion lærer den 
studerende at forstå patientens perspektiv, nuancere 
sin forståelse af patienterne og udvikle sine kommuni-
kationsevner. Derudover har øvelsen til formål at lære 
den studerende at skabe trygge rammer og gode re-
lationer med patienterne.

Introduktionsmateriale
Forud for det kliniske undervisningsforløb kan vejle-
deren sende introduktionsmateriale til den studeren-
de. Materialet kan handle om afdelingens persona-
lesammensætning, patientgrupper, kliniske speciale, 
patient-forløbsbeskrivelser og information om særlige 

problemstillinger på afdelingen. På den måde er de 
studerende bedre forberedt på, hvad der møder dem 
i det kliniske undervisningsforløb.

Den studerende som ressource
De studerende kan ses som en stor ressource for en 
afdeling. De er opdaterede med den nyeste syge-
plejefaglige viden – både indenfor evidensbaserede 
indsatser og nye teoretiske perspektiver. Den stude-
rende kan give sin viden videre til vejlederne og afde-
lingen generelt gennem erfaringsudvekslingsmøder 
og ”spørgetimer”, hvor den studerende stiller un-
dringsspørgsmål til den kliniske praksis på afdelingen 
og deler sin viden om feltet. På den måde giver den 
studerende ”noget igen” til afdelingen, og persona-
lets muligheder for at se kritisk på og udvikle egen 
praksis forbedres.

Kompetencekort
Kompetencekort angiver, hvilke kompetencer der skal 
tilegnes inden for et specifikt læringsområde. Kompe-
tencekort kan være med til at skabe struktur og fo-
kus i undervisningen, idet de studerende bedre kan 
overskue nye læringsområder, når de bliver konkrete. 
Samtidig kan kompetencekort også være med til at 
omsætte teorien til den kliniske virkelighed, den stu-
derende befinder sig i.

Quiz
Quizzer kan anvendes til at forberede de studerende 
på eksamen og til at identificere, hvor den studerende 
har eller mangler viden og erfaring. De studerende 
skal på skift finde frem til de rigtige svar på quizspørgs-
mål stillet af vejlederen. Svarene tager udgangspunkt 
i eksamensspørgsmål og giver derfor vejleder og de 
studerende et godt indblik i, hvor de studerendes ni-
veau ligger.

Klinisk praksis i teorien
En række teoretiske modeller kan være med til at 
fremme de studerendes forståelse af den kliniske 
praksis. De vejledere, der har skrevet, at de benytter 
sig af teoretiske modeller i undervisningen, nævner 
særligt Ida Torunn Bjørks model for kliniske færdighe-
der, Lauvås og Handals praksisteori, Illeris’ læringstre-
kant og Virginia Hendersons behovsområder.
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Som beskrevet tidligere er der forskellige måder at 
tilrettelægge den kliniske vejledning på. I dette afsnit 
beskrives organiseringen af den kliniske vejledning, 
herunder hvilke arbejdsopgaver den kliniske vejled-
ning omfatter, og hvordan vejledernes arbejde er tilret-
telagt. Afsluttende vil de forskellige titler, der bruges 
inden for klinisk vejledning, blive beskrevet nærmere.

Vejledernes opgaver kan variere fra direkte vejledning 
af studerende til mere koordinerende opgaver. Tabel 9 
viser, hvilke arbejdsopgaver vejlederne mener bedst 
beskriver deres arbejde med klinisk vejledning.

Henholdsvis 83 og 85 procent af vejlederne angiver, at 
vejledning af de studerende i og udenfor patientsitua-
tioner er det, der bedst beskriver deres opgaver. Der 
er regionale forskelle i vejledernes besvarelser, og der 
er færre vejledere i Region Hovedstaden, som mener, 
at denne type vejledning bedst beskriver deres stil-
lingsindhold. Til gengæld er der hele 23 procent af 
vejledere i Region Hovedstaden, som varetager over-
ordnet planlægning og koordination på center- eller 
hospitalsniveau, hvor det i de andre regioner er 2-7 
procent. Dette kan skyldes, at respondenterne fra 
Region Hovedstaden ikke er repræsentative for den 
samlede gruppe af vejledere i regionen.

Planlægning og koordinering af den kliniske uddan-
nelse lokalt på afdelingen eller afsnittet er til gengæld 
udbredt blandt vejlederne i alle regionerne. 61 pro-
cent har svaret ja i denne kategori, og særligt i Region 
Midtjylland er planlægning og koordinering af den kli-
niske uddannelse en udbredt opgave. Her svarer 72 
procent af vejlederne bekræftende, mens det kun er 
47 procent i Region Sjælland. 

Undervisning af studerende i færdighedslaboratorier 
og undervisningslokaler er mindre beskrivende for kli-
nisk vejledning, idet kun ni procent svarer, at det be-
skriver deres opgaver bedst. For Region Hovedstaden 
er der dog 25 procent, der svarer ja, hvilket stemmer 

overens med, at vejlederne i Region Hovedstaden, 
som tidligere beskrevet, oftere anvender undervis-
ning i laboratorier og klasselokaler sammenlignet 
med de øvrige regioner.

Kun tre procent af vejlederne har sat kryds i katego-
rien ’andet’. Hvilket bekræfter, at vejledning i og uden 
for patientsituationer samt koordinering af undervis-
ningsforløb er det, der bedst beskriver vejledernes 
opgaver. Af de respondenter, der har svaret, at de 
foretager sig andre opgaver, nævner flere undervis-
ning af andre vejledere, herunder supervision og for-
beredelse af temadage. Derudover nævner flere af de 
adspurgte, at de står for samarbejdet mellem skoler 
og uddannelsesinstitutioner og på tværs i regionen.

Tabel 10 viser en oversigt over, hvor mange stude-
rende der er tilknyttet den enkelte vejleder. De fleste 
vejledere har få studerende af gangen, og kun ca. en 
femtedel af vejlederne har flere end tre studerende.

Antallet af studerende per vejleder varierer, alt efter 
hvilken afdeling vejlederen er ansat ved. På operati-
onsafdelinger og i pædiatrien er der meget få vejle-
dere, der har mere end tre studerende af gangen. Det 
er derimod mere normalt at have over tre studerende 
på medicinske og kirurgiske afdelinger, hvilket gælder 
over en fjerdedel af vejlederne. Forskellen kan til dels 
skyldes, at det på operationsafdelinger og i pædiatri-
en ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at have flere 
studerende med af gangen.Fem procent af vejlederne 
svarer, at de typisk ikke har direkte kontakt med de 
studerende. Denne gruppe af vejledere er kendeteg-
net ved, at de typisk har mere koordinerende funk-
tioner, og de varetager i højere grad udelukkende 
opgaver forbundet med klinisk vejledning og indgår 
i mindre grad i vagtplanen.

Foruden de adspurgte selv er der også andre, der del-
tager i den daglige kliniske vejledning. I tabel 11 ses 
det, at halvdelen af respondenterne varetager den 

5. Organisering af den kliniske 
vejledning
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Tabel 9: Vejledernes opgaver

Opgaver  Region

Hoved-
staden

Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

Direkte vejledning af studerende i 
patientsituationer

65 % (82) 86 % (194) 86 % (127) 87 % (147) 87 % (154) 83 % (704)

Løbende samtaler/vejledning med 
studerende uden patienter 

79 % (100) 86 % (194) 81 % (120) 85 % (145) 88 % (156) 85 % (715)

Planlægning og koordinering af 
den kliniske uddannelse på afdeling 
eller afsnitsniveau

56 % (70) 72 % (162) 55 % (82) 47 % (80) 67 % (118) 61 % (512)

Undervisning af studerende i 
færdighedslaboratorier, undervisn-
ingslokaler m.v.

25 % (32) 5 % (12) 9 % (13) 8 % (13) 5 % (8) 9 % (78)

Overordnet planlægning og koor-
dinering af den kliniske uddannelse 
på center- eller hospitalsniveau

23 % (29) 7 % (16) 5 % (7) 2 % (4) 5 % (9) 8 % (65)

Andet 5 % (6) 3 % (7) 6 % (9) 2 % (3) 1 % (2) 3 % (27)

Ved ikke 0 % (9) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (1) 0 % (0) 0 % (1)

I alt 100 % (126) 100 % (225) 100 % (148) 100 % (170) 100 % (177) 100 % (846)

Anm: Det har været muligt, at give ét og højst tre svar

Tabel 10: Antal studerende pr. vejleder fordelt på afdeling

Antal studer-
ende

Type afdeling

Medicin Kirurgi Operation Pædiatri Psykiatri Akutmod-
tagelse

Andet I alt

1 studerende 28 % (70) 31 % (70) 69 % (27) 48 % (22) 34 % (52) 27 % (14) 34 % (27) 33 % (282)

2-3 studerende 41 % (102) 40 % (89) 26 % (10) 41 % (19) 47 % (72) 52 % (27) 40 % (32) 42 % (351)

4-5 studerende 18 % (46) 17 % (37) 3 % (1) 2 % (1) 6 % (9) 13 % (7) 9 % (7) 13 % (108)

6-8 studerende 6 % (15) 7 % (15) 0 % (0) 4 % (2) 4 % (6) 4 % (2) 0 % (0) 5 % (40)

9 eller flere 
studerende

2 % (6) 3 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (6) 2 % (1) 5 % (4) 3 % (23)

Typisk ikke 
kontakt med 
studerende

4 % (10) 3 % (6) 3 % (1) 4 % (2) 5 % (8) 2 % (1) 13 % (10) 5 % (38)

Ved ikke 0 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1)

I alt 30 % (250) 26 % (223) 5 % (39) 5 % (46) 18 % (153) 6 % (52) 9 % (80) 100 % (843)
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kliniske vejledning sammen med andre vejledere på 
afdelingen. Derudover svarer 84 procent af respon-
denterne, at andre sygeplejersker i afdelingen, som 
ikke selv er vejledere, deltager i vejledningen. Der er 
formodentlig tale om sygeplejersker, som indgår i vej-
ledningen på ad hoc-basis.

Endelig svarer 27 procent af vejlederne, at også andre 
faggrupper deltager i den daglige kliniske vejledning 
af de sygeplejestuderende. Undersøgelsen uddyber 
ikke, hvilke faggrupper der deltager i vejledningen, 
samt hvilke overvejelser der ligger til grund herfor. 
Det er dog muligt, at der både er tale om praktiske 
hensyn og et ønske om, at de studerende allerede på 
studiet stifter bekendtskab med og samarbejder med 
andre faggrupper, som de senere skal indgå i et tvær-
fagligt arbejdsfelt med. 

Arbejdsopgaver forbundet med klinisk vejledning kan 
udgøre en større eller mindre del af vejledernes ar-
bejde. Tabel 12 viser, hvor stor en andel af vejlederne, 
der udelukkende har opgaver forbundet med klinisk 
vejledning, og hvor mange der også varetager andre 
opgaver.

Som det kan ses i tabellen, foretager de fleste af vejle-
derne også opgaver, der ikke er forbundet med klinisk 
vejledning. 87 procent af vejlederne varetager andre 
opgaver, også når der er studerende i klinikken. Der 
er vigtigt, at sygeplejerskerne kan fungere som rolle-
modeller for de studerende under uddannelsen. Når 
vejlederne også udfører sygeplejefaglige opgaver, er 
det dels med til at styrke positionen som rollemodel, 
dels med til at sikre, at vejledernes viden og indblik i 
udførelsen af sygeplejerskeopgaverne på afdelingen 
er opdateret.

Otte procent af vejlederne svarer, at de udelukkende 
varetager opgaver forbundet med vejledning, og det 
er oftest vejledere, der varetager den overordnede 
koordinering af den kliniske vejledning. Af tabellen 
fremgår det, at der er regionale forskelle, idet der i 
Region Hovedstaden er en langt større andel, nemlig 
25 procent af vejlederne, der udelukkende har opga-
ver forbundet med klinisk vejledning. Det stemmer 
overens med, at vejlederne i Region Hovedstaden 
oftere hare overordnede koordinerende funktioner. 
Begge dele kan dog være udtryk for, at responden-
terne fra regionen ikke er helt repræsentative for vej-
lederne i Region Hovedstaden.

I tabel 13 ses, hvordan vejledernes arbejde er organi-
seret i forhold til afdelingens vagtplan. 45 procent af 
vejlederne indgår i vagtplanen uafhængigt af, hvornår 
de studerende er til stede. 35 procent af vejlederne 
har planlagt deres mødetider svarende til de stude-
rendes mødetider, og 21 procent af vejlederne indgår 

Tabel 11. Deltagere i den daglige kliniske vejled-
ning af de studerende ud over den kliniske vejleder

Antal Procent

Andre sygeplejersker i min afdeling 701 84 %

Andre kliniske vejledere 415 50 %

Andre faggrupper 227 27 %

Min leder 36 4 %

Der er ikke andre end mig, der vej-
leder de studerende til daglig

32 4 %

Ved ikke 4 0 %

I alt 838 100 %

Anm: Det har været muligt at give flere svar.

Tabel 12: Varetagelse af arbejdsopgaver som ikke er forbundet med klinisk vejledning

Varetager du opgaver der ikke er 
forbundet med klinisk vejledning?

Region

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

Ja, også når der er studerende i 
klinikken

69 % (88) 84 % (190) 93 % (139) 92 % (157) 93 % (165) 87 % (739)

Ja, men kun når der ikke er stu-
derende

6 % (8) 9 % (20) 1 % (2) 5 % (8) 1 % (2) 5 % (40)

Nej, jeg varetager kun opgaver, 
der er forbundet med klinisk 
vejledning

25 % (32) 6 % (14) 6 % (9) 3 % (5) 6 % (10) 8 % (70)

Ved ikke 0 % (0) 0 % (1) 0 % (0) 1 % (1) 1 % (1) 0 % (3)

I alt 100 % (128) 100 % (225) 100 % (150) 100 % (171) 100 % (178) 100 % (852)
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slet ikke i vagtplanen. Derudover er der en femtedel 
af vejlederne, der svarer, at deres arbejde er organi-
seret på en anden måde. Andelen er større på ambu-
latorier og dagafsnit, som ofte primært har åbent i 
dagtimerne og muligvis i mindre omfang organiserer 
arbejdet omkring et vagtskema.

Dette bekræftes af, at der er en større del af de vej-
ledere, der er ansat på et ambulatorium/dagsafsnit, 
der ikke har vagter, men i stedet møder svarende til 
de studerendes mødetid, hvor det på sengeafsnit er 
mere normalt at indgå i vagter uafhængigt af de stu-
derendes mødetider.

5.1 Vejledernes titler

Vejlederne er blevet spurgt, hvilke titel de har i rela-
tion til deres vejlederfunktion. Under udarbejdelsen 
af spørgeskemaet blev titlerne klinisk vejleder, an-
svarlig klinisk underviser, koordinerende klinisk vej-
leder og uddannelsesansvarlig identificeret. I tabel 
14 fremgår fordelingen af disse titler i regionerne. 
Her ses det, at kun fem procent svarende til 38 af 
vejlederne har svaret, at de har en anden titel end 
en af de fire.

I alle regioner er der flest respondenter, som har tit-
len klinisk vejleder, og de kliniske vejledere udgør 
gennemsnitligt 75 procent af vejlederne. Det ser ud 
til, at der er større spredning på titlerne i Region Ho-
vedstaden og i Region Sjælland sammenlignet med de 
øvrige regioner. Således er der i Region Hovedstaden 
18 procent, som er koordinerende kliniske vejledere. 
Den titel anvendes i mindre omfang i Region Syddan-
mark og bruges med en enkelt undtagelse ikke i de 
tre øvrige regioner. Det skyldes formodentlig, at man 
i Region Hovedstaden har prioriteret at ansætte kli-
niske koordinerende vejledere på de fleste af hospi-
talernes afsnit. Det er muligt, at der findes lignende 
prioriteringer i andre regioner. 

I Region Sjælland er der 35 procent af respondenter-
ne, der har titlen ansvarlig klinisk underviser, hvilket 
er en titel, der sjældent eller slet ikke bruges i de an-
dre regioner. Det kan ligeledes være et udtryk for en 
særlig prioritering i Region Sjælland af netop den type 
vejlederfunktion.  

I Region Syddanmark er der ikke en tendens til, at 
enkelte af de øvrige titler anvendes mere end andre, 
hvorimod ca. en femtedel af respondenterne i Region 

Tabel 13. Organiseringen af arbejdet som vejleder, fordelt på afsnit

Hvordan er dit arbejde som vejleder organiseret Sengeafsnit Ambulatorium/ 
Dagafsnit

Andet I alt

Jeg indgår i vagter uafhængigt af, hvornår de studer-
ende er til stede 

54 % (292) 23 % (38) 37 % (53) 45 % (383)

Jeg indgår i vagter, men vagterne er planlagt så de 
passer med når de studerende er til stede

16 % (88) 8 % (13) 15 % (21) 14 % (122)

Jeg indgår ikke i vagter og har daglig møde-tid 
svarende til, når de studerende er til stede

17 % (91) 39 % (65) 14 % (20) 21 % (176)

Organiseret på anden måde 13 % (71) 30 % (50) 34 % (48) 20 % (169)

I alt 100 % (542) 100 % (166) 100 % (142) 100 % (850)

Tabel 14. Titler på de kliniske vejledere fordelt på regioner

Titel Region I alt

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Klinisk vejleder 64 % (80) 86 % (193) 80 % (118) 53 % (89) 88 % (155) 75 % (635)

Ansvarlig klinisk under-
viser

2 % (2) 2 % (4) 2 % (3) 35 % (59) 0 (0%) 8 % (68)

Koordinerende klinisk 
vejleder

18 % (22) 0 % (0) 1 % (1) 0 % (0) 5 % (8) 4 % (31)

Uddannelsesansvarlig 6 % (8) 9 % (20) 14 % (21) 10 % (17) 4 % (7) 9 % (73)

Anden titel 11 % (14) 4 % (8) 3 % (5) 2 % (4) 4 % (7) 5 % (38)

I alt 100 % (126) 100 % (225) 100 % (148) 100 % (169) 100 % (177) 100 % (845)
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Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland 
bærer titlen uddannelsesansvarlig.

Over halvdelen af de vejledere, der har angivet, at de 
har en ’anden’ titel, er ansat i Region Hovedstaden. 
Flere af dem benytter titlen klinisk underviser. Enkelte 
af respondenterne er fra Region Midtjylland, og flere 
herfra kalder sig praktikansvarlige. Der er derudover 
nogle eksempler på delestillinger mellem fx professi-
onshøjskole og region. 

Alt i alt tyder undersøgelsen på, at der kun i begræn-
set omfang benyttes andre titler end klinisk vejleder, 
ansvarlig klinisk underviser, koordinerende klinisk vej-
leder og uddannelsesansvarlig.

De fire titler kan groft opdeles i to grupper, med de 
kliniske vejledere og de ansvarlige kliniske undervise-

re i en gruppe og de koordinerende kliniske vejledere 
og de uddannelsesansvarlige i den anden gruppe. De 
kliniske vejledere og ansvarlige kliniske undervisere 
er kendetegnet ved, at de oftere varetager ansigt til 
ansigtsvejledning af de studerende, både i og uden-
for patientsituationer. Samtidig indgår denne gruppe 
af vejledere oftere i afdelingens normale vagtplaner 
og varetager i højere grad andre opgaver, der ikke er 
forbundet med klinisk vejledning. De koordinerende 
kliniske vejledere og de uddannelsesansvarlige er 
derimod kendetegnede ved, at de oftere varetager 
den overordnede koordination og planlægning af 
det kliniske undervisningsforløb, og i mindre grad har 
kontakt med de studerende og med patienterne. De 
varetager også oftere undervisning af de studerende 
i klasselokaler og færdighedslaboratorier sammenlig-
net med de andre vejledere.

0

20

40

60

80

100 Ja, også når der er
studerende i klinikken

Ja, men kun når der ikke
er studerende

Nej, jeg varetager kun
opgaver, der er forbundet
med klinisk vejledning

Klinisk 
vejleder

Ansvarlig
klinisk

underviser

Koordin.
klinisk

vejleder

Uddannelses-
ansvarlig

Figur 1: Varetagelse af arbejdsopgaver som ikke er forbundet med klinisk vejledning, fordelt på titel

De fire vejledertyper

Figur 1 viser, om de fire forskellige typer af vej-
ledere varetager arbejdsopgaver, der ikke er for-
bundet med klinisk vejledning. Generelt ses det, at 
de fleste vejledere, uanset titel, varetager andre 
opgaver end klinisk vejledning, også når der er 
studerende tilstede. Dette gælder i højere grad de 
kliniske vejledere og de ansvarlige kliniske under-
visere. De blå søjler viser, at omkring 90 procent af 
de kliniske vejledere og 85 procent af de ansvarlige 
kliniske undervisere varetager andre opgaver, når 
de studerende er der. For de koordinerende klini-

ske vejledere gør det sig gældende for omkring 60 
procent og for omkring 70 procent af de uddan-
nelsesansvarlige. Til gengæld er der næsten 40 pro-
cent af de koordinerende kliniske vejledere og lige 
over 20 procent af de uddannelsesansvarlige, der 
udelukkende varetager opgaver forbundet med 
klinisk vejledning. 

Figur 2 viser, hvordan vejledernes arbejde er orga-
niseret i forhold til afdelingens vagtplan. Figur 3 vi-
ser, hvilke arbejdsopgaver der bedst beskriver hver 
titel. Figur 4 viser, hvor mange studerende der er 
tilknyttet hver vejleder fordelt på titel.
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 Figur 2: Organisering af arbejdet med klinisk vejledning, fordelt på titel

Figur 3: Arbejdsopgaver bedst beskrivende for stillingsindhold fordelt på titel

Figur 4: Antal studerende per vejleder, fordelt på titel
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Dette afsnit handler om vejledernes uddannelsesbag-
grund. Den typiske vejleder er uddannet sygeplejer-
ske og har mere end tre års erfaring som vejleder for 
sygeplejerskestuderende. Størstedelen har taget den 
kliniske vejlederuddannelse og deltaget på en række 
kurser og temadage med relevans for funktionen som 
vejleder.

Kun to procent af vejlederne, svarende til 14 perso-
ner, er ikke uddannet sygeplejerske. Samtlige af de re-
spondenter, der ikke er sygeplejerske angiver, at de på 
deres afdeling har tilrettelagt den kliniske vejledning 
efter en særlig model. Det kan være med til at forkla-
re, at de sygeplejestuderende har vejledere, som ikke 
selv er sygeplejersker. Spørgeskemaet afdækker ikke, 
hvilken grunduddannelse disse vejledere i stedet har, 
men det er sandsynligt, at de har andre sundhedsfag-
lige professionsbacheloruddannelser.

Figur 5 viser et overblik over, hvornår vejlederne di-
mitterede som sygeplejerske. Figuren viser, at vejle-
derne er spredt udover et længere interval, hvor de 
første dimitterede i 1971 og de sidste i 2012. Der er 
altså stor variation i, hvor lang tid siden vejlederne 
blev uddannet sygeplejersker. 

I forlængelse af figuren ovenfor viser tabel 15, hvor 
mange års erfaring vejlederne har med klinisk vejled-
ning. I tråd med figur 5 er der en jævn fordeling. 81 pro-
cent af sygeplejerskerne har mere end tre års erfaring 
med klinisk vejledning, og 35 procent har mere end 
ti års erfaring. Det kunne tyde på, at sygeplejerskerne 
fortsætter med at være vejledere i mange år. Som for-
ventet viser tabel 15 også, at antallet af år som vejleder 
stiger med antallet af år som sygeplejerske. Dette tyder 
på, at sygeplejerskerne relativt tidligt bliver vejledere, 
efter at de er blevet uddannet som sygeplejerske.

6. Vejlederens baggrund

figur 5

Figur 5. Vejledernes dimittendår som uddannet sygeplejerske
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De uddannelsesansvarlige sygeplejersker, de koordi-
nerende kliniske undervisere og ansvarlige kliniske 
vejledere har typisk mere end 10 års erfaring.

For at blive godkendt som uddannelsessted er det en 
forudsætning, at afdelingen har tilknyttet vejledere, 
som foruden at være sygeplejersker, også har pæda-
gogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplom. Det 
kan være den kliniske vejlederuddannelse, men kan 
også være anden form for uddannelse. Udover syge-
plejerskeuddannelsen har langt hovedparten af vejle-
derne taget ekstra uddannelse. Tabel 16 viser, hvor 
mange af vejlederne der har taget en formel efter- el-
ler videreuddannelse. 

82 procent af respondenterne har taget den kliniske 
vejlederuddannelse. De respondenter, der ikke har 
taget uddannelsen, har typisk været vejledere i over 
ti år eller i under tre år.  Selvom det ikke er et lovkrav, 
at alle vejledere skal have netop den kliniske vejleder-
uddannelse for at fungere som vejledere, ser det altså 
ud til, at uddannelsen bliver anvendt i stor udstræk-
ning. Af de respondenter, der ikke har vejlederuddan-
nelsen, har flertallet en anden uddannelse, idet kun 

tre procent af vejlederne ingen relevant efter- eller 
videreuddannelse har. 30 procent af vejlederne har 
en fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse, mens otte 
procent af de adspurgte har en sundhedsfaglig eller 
pædagogisk kandidat- eller masteruddannelse. Det 
er særligt vejledere i Region Hovedstaden, der har en 
masteruddannelse, og her er forskellen særligt stor i 
forhold til de pædagogiske masteruddannelser. Det 
kan skyldes, at mange af respondenterne fra Region 
Hovedstaden har koordinerende funktioner.

26 procent af vejlederne angiver, at de har en ”anden 
videreuddannelse”. En stor del af disse uddannelser 
er diplommoduler inden for sundhedsområdet eller 
hele diplomuddannelser/-moduler inden for eksem-
pelvis ledelse, kommunikation, supervision osv. En an-
den stor gruppe har specialuddannelser eller faglige 
efteruddannelser. 

Foruden formel uddannelse har hovedparten, svaren-
de til 90 procent af vejlederne, deltaget i kurser og 
temadage, der er relevante for deres arbejde med kli-
nisk vejledning. Tabel 17 viser, hvilke emner kurserne 
og temadagene primært har haft fokus på. 

Tabel 15. Beskæftigelse med klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen fordelt på dimittendår

Erfaring med klinisk 
vejledning

Antal år som uddannet sygeplejerske

1-10 år 11-20 år 21-30 år 31 år + I alt

Under 3 år 47 % (108) 10 % (27) 5 % (11) 7 % (6) 19 % (152)

Mellem 3 og 6 år 42 % (96) 28 % (78) 16 % (37) 6 % (5) 26 % (216)

Mellem 6 og 10 år 12 % (27) 31 % (86) 20 % (46) 11 % (9) 21 % (168)

Mere end 10 år 0 % (0) 31 % (84) 59 % (137) 76 % (63) 35 % (284)

I alt 100 % (231) 100 % (275) 100 % (231) 100 % (83) 100 % (820)

Tabel 16. Efter- og videreuddannelse

Procent Antal

Klinisk vejlederuddannelse 82 % 682

Fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse 30 % 250

Sundhedsfaglig masteruddannelse 2 % 19

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse 1 % 10

Pædagogisk masteruddannelse 4 % 33

Pædagogisk kandidatuddannelse 1 % 6

Anden videreuddannelse 26 % 217

Ingen videreuddannelse 3 % 25

I alt 100 % 845

Anm: Det har været muligt at give flere svar.
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Tabel 17. Deltagelse i kurser/temadage med  
relevans for vejlederfunktionen  
 

Procent Antal

Vejledning 64 % 531

Pædagogik 57 % 476

Kommunikation 49 % 410

Gennemførsel af kliniske prøver for stud. 44 % 369

Viden om studieordning m.v. 43 % 355

Om unge i dag 35 % 293

Sundhedsfaglig viden 32 % 268

Tværfaglighed 16 % 133

Andre relevante emner 13 % 105

Jeg har ikke deltaget i kurser/temadage 
med relevans for min vejlederfunktion

9 % 78

Ved ikke 1 % 10

I alt 100 % 833

Anm: Det har været muligt at give flere svar.

Særligt kurser inden for vejledning og pædagogik er 
udbredte. Kurser i kommunikation, gennemførelse af 
kliniske prøver for studerende, viden om studieord-
ningen for sygeplejerskeuddannelsen og viden om 
unge i dag er også populære. Ni procent af vejlederne 
har ikke været på relevante kurser, mens 13 procent 
nævner, at de har været på kursus inden for andre 
relevante emner. Her nævner flere vejledere kurser i 
test af og arbejde med de studerendes læringsstile. 
Derudover nævnes kurser inden for bl.a. kompeten-
cekort, empowerment, vejledning af studerende med 
anden etnisk baggrund, sårbare studerende, informa-
tionsteknologi, ledelses- og organisationsteori, kon-
flikthåndtering samt eksamen og karaktergivning.

Vejlederne er også blevet spurgt om, hvad de selv 
vurderer, bidrager til at udvikle og vedligeholde de-
res kompetencer inden for klinisk vejledning. Resulta-
terne fremgår af tabel 18.

87 procent af vejlederne vurderer, at netværksmøder 
med andre kliniske vejledere er en god måde til at ud-
vikle og vedligeholde egne kompetencer på. 76 pro-
cent af vejlederne mener, at kontakten med de stude-
rende er en god måde til at udvikle og vedligeholde 
egne kompetencer.  Derudover er deltagelse i kurser, 
supervision m.v. også af stor betydning for vejlederne. 

Tabel 18. Vejledernes vurdering af, hvad der udvik-
ler og vedligeholder deres kompetencer bedst  
 

Procent Antal

Netværksmøder med andre kliniske 
vejledere

87 % 725

De studerende 76 % 632

Kurser 74 % 613

Supervision/coaching/faglig  
vejledning

53 % 444

Samarbejde med professions-
højskolen

38 % 316

Konferencer 33 % 273

Samtaler med min leder 16 % 132

Andet 5 % 44

Ved ikke 0 % 4

I alt 100 % 833

Anm: Det har været muligt at give flere svar.

Under kategorien ”andet” angiver flere af vejleder-
ne, at det mest afgørende for den faglige udvikling 
er sparring mellem de kliniske vejledere og den ud-
dannelsesansvarlige, samt muligheden for at udvikle 
og udføre nye ideer. Derudover ses uddannelse som 
vigtig i forhold til personlig og faglig udvikling. Her 
bliver der blandt andet nævnt fag som pædagogik, 
uddannelsesvidenskab, kommunikation og psykologi. 
Enkelte nævner, at de henter inspiration i deres øv-
rige opgaver som blandt andet tillidsrepræsentant el-
ler censor.

Sammenfattende viser afsnittet, at stort set alle vej-
ledere har efter- og/eller videreuddannelse i for-
bindelse med deres arbejde med klinisk vejledning. 
Desuden har mange deltaget i relevante kurser og te-
madage. Afsnittet vidner om, at vejlederne tager kom-
petenceudvikling seriøst, og at både andre vejledere 
og de studerende er med til at udvikle vejledernes 
kompetencer.
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Det er professionshøjskolerne, der har det samlede 
ansvar for sygeplejerskeuddannelsen, hvor de klini-
ske undervisningsforløb foregår på fx hospitalerne. Et 
godt samarbejde mellem professionshøjskolen og kli-
nikken er derfor et vigtigt led i at skabe gode rammer 
om sygeplejerskeuddannelsen. I dette afsnit er der 
fokus på kontakten og samarbejdet mellem vejledere 
på hospitalet og undervisere på professionshøjskolen. 

Tabel 19 viser, hvem der har den primære kontakt 
med professionshøjskolerne. I 88 procent af tilfældene 
er det vejledere, der står for den primære kontakt, og 
36 procent af vejlederne svarer, at de selv har den pri-
mære kontakt med professionshøjskolerne. Det tyder 
på, at samarbejdet ses som en opgave for vejlederne 
og i langt mindre grad som en opgave for ledere og 
medarbejdergrupper, som ikke varetager vejledning. 

Tabel 19. Varetagelse af den primære kontakt til 
professionshøjskolerne 

Procent Antal

Det har jeg 36 % 304

Det har andre kliniske vejledere/ud-
dannelsesansvarlige

52 % 439

Det har min leder 2 % 16

Det har administrativt personale på 
min arbejdsplads

4 % 35

Det har andre end de nævnte 4 % 37

Ved ikke 1 % 6

I alt 100 % 837

De koordinerende kliniske vejledere og uddannelses-
ansvarlige svarer oftere, at de har den primære kon-
takt med professionshøjskolen sammenlignet med de 
kliniske vejledere og de ansvarlige kliniske undervise-
re. Det tyder på, at samarbejdet ses som en koordine-
rende opgave snarere end en opgave for den enkelte 
vejleder.

Som det kan ses i tabel 20 omhandler kontakten til 
professionshøjskolerne flere forskellige ting. Vejle-
derne har særligt kontakt med professionshøjsko-
lerne om planlægning af eksamen og prøver samt 
praktiske spørgsmål. Over halvdelen af vejlederne 
nævner endvidere, at kontakten med professionshøj-
skolen omhandler udveksling af viden om nye tiltag 
og retningslinjer m.v. Kontakten til professionshøj-
skolerne omfatter dog også mere individuelle ting, 
og 64 procent af vejlederne svarer, at de har kon-
takt med professionshøjskolerne omkring specifikke 
studerende.  30 procent af vejlederne har svaret, at 
kontakten omhandler de studerendes læringsudbyt-
te og oplevelser med at være i klinikken med profes-
sionshøjskolen. 

Fem procent af respondenterne angiver, at kontakten 
med professionshøjskolerne omfatter andet end de 
specificerede svarmuligheder. Her nævner vejlederne 
blandt andet, at de også har kontakt med professions-
højskolerne om afholdelse af seminarer og netværks-
møder samt erfaringsudveksling.

7. Samarbejde mellem hospitaler  
og professionshøjskoler

Tabel 20. Indholdet af kontakten med professions-
højskolerne

Procent Antal

Eksamen og kliniske prøver 81 % 677

Praktiske detaljer vedrørende studer-
ende, der skal/er i klinikophold

69 % 580

Særlig kontakt vedrørende specifikke 
studerende, hvor forløbet har afveget 
fra normale forløb

64 % 533

Udveksling af viden om nye tiltag, 
retningslinjer, videngrundlag m.v. 
vedrørende sygeplejerskeuddannelsen

54 % 452

De studerendes læringsudbytte og 
oplevelser med at være i klinikken

30 % 248

Andet  5 % 39

Ved ikke 5 % 45

I alt 100 % 836

Anm: Det har været muligt at give flere svar. 



Samarbejdet mellem hospitalerne og professionshøj-
skolerne foregår på flere måder. Tabel 21 viser, hvilke 
samarbejdstyper der er mest udbredt. 

86 procent af vejlederne svarer, at der ved gennem-
førelsen af kliniske prøver kommer en underviser 
fra professionshøjskolen ud. Dette stemmer overens 
med, at eksamener og kliniske prøver som oftest er 
det, som kontakten mellem klinikken og professions-
højskolen handler om. 19 procent svarer, at der afhol-
des aktiviteter på professionshøjskolerne som en må-
de at samarbejde på, mens en femtedel af vejlederne 
svarer, at der er løbende kontakt med undervisere på 
professionshøjskolerne.

I Region Nordjylland har 95 procent af vejlederne sva-
ret, at der kommer en underviser fra professionshøj-
skolen og deltager i de kliniske prøver. Hvor der er 
færrest i Region Sjælland og Region Syddanmark, som 
har svaret bekræftende på dette, er der til gengæld 
en større andel af vejlederne fra disse regioner, som 
har svaret, at der afholdes aktiviteter sammen med 
professionshøjskolerne sammenlignet med de øvrige 
regioner. Derudover er det primært vejledere fra Re-
gion Hovedstaden og i Region Midtjylland, som angi-
ver, at der kommer en underviser fra professionshøj-
skolen på besøg under de studerendes klinikophold.

Af de 15 procent, der har svaret ”andet” i tabel 21, an-
giver mange, at de løbende samarbejder med profes-
sionshøjskolerne og de tilknyttede undervisere, når 
der skal forberedes seminarer og andre aktiviteter, 
der ikke nødvendigvis er skemalagte. Derudover næv-
nes en bred vifte af skemalagte møder i arbejdsgrup-
per, modulteams osv. Enkelte vejledere peger også 
på, at de samarbejder med professionshøjskolerne 
gennem forskellige virtuelle netværk og IT-systemer. 
Det er en gennemgående tendens, at samarbejdet 
primært er koordineret via faste møder, men til dels 
også fungerer gennem en løbende kontakt alt efter 
behov.

Det er både professionshøjskolernes og hospitalernes 
ansvar, at der samarbejdes om det kliniske undervis-
ningsforløb. Vejledernes svar tyder på, at der er re-
gionale forskelle i samarbejdet mellem undervisere 
på professionshøjskolerne og vejlederne på hospita-
lerne. Derudover ser det ud til, at der er et potentiale 
for at styrke den løbende koordinering og dialog.
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Tabel 21. Måder der samarbejdes med professionshøjskolerne om det kliniske undervisningsforløb

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

En underviser fra professionshøj-
skolen deltager ved kliniske prøver

81 % (101) 91 % (202) 95 % (141) 71 % (118) 89 % (154) 86 % (716)

En underviser fra professionshøj- 
skolen besøger klinikken, fx en gang 
i løbet af de studerende klinikophold 

60 % (74) 35 % (78) 14 % (21) 2 % (3) 5 % (8) 22 % (184)

Der er løbende telefon- eller 
mailkontakt med en underviser fra 
professionshøjskolen

40 % (50) 25 % (56) 11 % (16) 14 % (24) 13 % (23) 20 % (169)

Der afholdes aktiviteter på profes-
sionshøjskolen, fx forberedelse til 
klinikophold

4 % (5) 16 % 36) 14 % (20) 28 % (46) 30 % (52) 19 % (159)

Andet 13 % (16) 24 % (53) 11 % (17) 11 % (18) 12 % (21) 15 % (125)

Ved ikke 7 % (9) 2 % (4) 1 % (1) 14 % (24) 5 % (8) 65% (46)

I alt 100 % (124) 100 % (222) 100 % (148) 100 % (166) 100 % (174) 100 % (834)

Anm: Det har været muligt at give flere svar. 
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En løbende udvikling og kvalitetssikring af den klini-
ske vejledning er vigtigt for, at de studerende får det 
bedste og mest tidssvarende undervisningsforløb. I 
dette afsnit beskrives det, hvordan hospitalerne og 
vejlederne arbejder med kvalitetsudvikling af det kli-
niske undervisningsforløb.

Som led i kvalitetsudviklingen af det kliniske under-
visningsforløb har flere hospitaler udarbejdet en 
overordnet strategi for det kliniske undervisnings-
forløb. Strategien kan bidrage til at understøtte 
både udvikling og forbedring af den kliniske vejled-
ning, såvel som større ensartethed i arbejdet med 
klinisk vejledning på tværs af afdelinger og afsnit på 
hospitalet. 

Tabel 22 viser, hvor mange af vejlederne der angiver, 
at deres hospital har en overordnet strategi for det 
kliniske undervisningsforløb. Af de adspurgte sva-
rer 67 procent ja til, at hospitalet har en overordnet 
strategi, mens syv procent svarer, at der ikke findes 
en overordnet strategi på hospitalet. En fjerdedel af 
vejlederne ved ikke, om hospitalet har en overord-
net strategi, og her ser der ud til at være regionale 
forskelle, idet der kun er 13 procent af vejlederne i 
Region Midtjylland, som angiver, at de ikke ved, om 
hospitalet har en overordnet strategi, mens det er 
41 procent i Region Sjælland. I Region Midtjylland 
har de en regional strategi for det kliniske under-
visningsforløb. Hospitalernes strategi afspejler i høj 
grad den regionale strategi. Det kan være, at den 
regionale strategi medvirker til at synliggøre hospi-

talets strategi for kliniske vejledning, og dermed 
forklaringen på, hvorfor Region Midtjylland har den 
højeste andel, der svarer ja til at kende hospitalets 
strategi. Det er dog muligt, at andre regioner også 
har en regional strategi for det kliniske undervis-
ningsforløb.

En strategi anvendes ofte på det ledelsesmæssige 
og organisatoriske niveau, men den vil typisk også 
beskrive, hvilke områder der lægges særligt vægt på 
i klinikken. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at 
vejlederne kender til strategien og medtænker den i 
deres daglige arbejde. Tabel 23 viser, at 70 procent 
af de vejledere, der har svaret at hospitalet har en 
overordnet strategi, anvender den i deres hverdag. 
17 procent af vejlederne svarer, at de ikke bruger 
strategien i deres arbejde, mens 13 procent har sva-
ret ’ved ikke’. 

Der er regionale forskelle i forhold til, hvor mange der 
benytter strategien i hverdagen. I Region Midtjylland 
bruger 76 procent af vejlederne strategien i deres 
hverdag, hvorimod der er 60 procent i Region Hoved-
staden, der svarer bekræftende på dette spørgsmål. 
Resultaterne i tabel 22 og 23 tyder altså på, at der er 
et potentiale for forbedring i forhold til at udbrede 
kendskabet til og brugen af hospitalernes strategier. 

De vejledere, som har bekræftet, at hospitalet har en 
overordnet strategi for det kliniske undervisningsfor-
løb, har angivet, hvilke fokusområder der er i strate-
gien. Disse områder fremgår af tabel 24.

8. Kvalitetsudvikling

Tabel 22. Strategi for det kliniske undervisningsforløb

Har hospitalet/sygehuset en overord-
net strategi for det kliniske undervisn-
ingsforløb?

Hoved-
staden

Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt

Ja 65 % (80) 84 % (185) 70 % (103) 53 % (88) 59 % (101) 67 % (557)

Nej  12 % (15) 3 % (7) 7 % (11) 6 % (10) 8 % (13) 7 % (56)

Ved ikke  23 % (28) 13 % (28) 23 % (34) 41 % (67) 34 % (58) 26 % (215)

I alt 100 % (123) 100 % (220) 100 % (148) 100 % (165) 100 % (172) 100 % (828)
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Generelt indeholder strategierne et bredt spektrum af 
fokusområder. Ni ud af ti strategier har fokus på vigtig-
heden af de kliniske og praktiske færdigheder og kom-
petencer, som de studerende skal erhverve sig under 
klinikopholdet. Derudover er også kritisk refleksion, 
kommunikationsevner, sammenhæng mellem teori og 
praksis og tværfagligt samarbejde prioriterede områ-
der i de fleste strategier. Der er færrest respondenter, 
der angiver, at strategierne har fokus på arbejdsplads- 
og arbejdslivsrelaterede emner, men svarprocenterne 
er også relativt høje for disse områder.

Under ’andre fokusområder end de ovennævnte’ 
nævner vejlederne, at der fokuseres på, ”at den stu-
derende finder sin rolle i afdelingen”, hvilket også 
kan ses som et fokus på arbejdsliv. Derudover er 

læringsmetoder, faglig udvikling af vejlederne og 
ensartet kvalitet i vejledningen fokusområder i stra-
tegierne. Endelig nævner flere vejledere organisato-
riske fokusområder, som for eksempel organisering 
og tilrettelæggelse, systematisk evaluering, juridiske 
krav m.v.

I hverdagen kan arbejdspladsen også bidrage til at 
udvikle og kvalitetssikre den kliniske vejledning. I ta-
bel 25 fremgår metoder, arbejdspladserne anvender 
i forhold til at udvikle den kliniske vejledning og de 
ansattes vejlederkompetencer. Tabel 25 viser, at der 
anvendes mange forskellige metoder til at udvikle og 
kvalitetssikre vejledningen. Netværksmøder for vejle-
dere er særligt udbredt, idet 70 procent svarer, at der 
bliver afholdt netværksmøder for vejlederne. 48 pro-
cent af vejlederne svarer, at deres arbejdsplads evalu-
erer den kliniske vejledning som led i udvikling og kva-
litetssikring. Spørgsmålet om evaluering kan muligvis 
være blevet tolket på forskellige måder af vejlederne. 
I tabel 27 fremgår det, at over 70 procent af vejlederne 
anvender de studerendes evalueringer til at udvikle 
deres vejlederkompetencer. Det indikerer, at studen-
terevaluering er mere udbredt end de 48 procent gi-
ver indtryk af. Derfor er det muligt, at nogle vejledere 
har forstået spørgsmålet vedrørende evaluering i tabel 
25 som en mere overordnet strategisk evaluering af 
hospitalets eller afdelingens arbejde med klinisk vej-
ledning. 

Vejlederne har også svaret på, hvorvidt vejledningsopga-
ven prioriteres på lige fod med plejeopgaver. På trods af 
at det kan være en svær prioritering i en hverdag med 
akutte patienter og begrænset mulighed for planlæg-
ning, svarer  en tredjedel af vejlederne, at vejledningsop-
gaver prioriteres på lige fod med plejeopgaver. 

Den kliniske vejledning kan også varetages på ad hoc-
basis af sygeplejersker, der ikke er vejledere. Hospita-
lerne anvender en bred vifte af metoder til at udvikle 

Tabel 23. Brug af overordnet strategi i hverdagen

Bruger du strategien i din hverdag som 
vejleder?

Hoved-
staden

Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddan-
mark

I alt
 

Ja 60 % (48) 76 % (140) 71 % (73) 72 % (63) 67 % (68) 70 % (392)

Nej 20 % (16) 15 % (27) 17 % (18) 17 % (15) 19 % (19) 17 % (95)

Ved ikke 20 % (16) 10 % (18) 12 % (12) 11 % (10) 14 % (14) 13 % (70)

I alt 100 % (80) 100 % (185) 100 % (103) 100 % (88) 100 % (101) 100 % (557)

Anm: Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har svaret ”Ja” i tabel 22.

Tabel 24. Fokusområder der indgår i hospitalets  
strategi for det kliniske undervisningsforløb 

Procent Antal

Kliniske og praktiske færdigheder og 
kompetencer

90 % 428

Evnen til at reflektere over egen og andres 
praksis samt kritisk stillingtagen

78 % 370

Kommunikative færdigheder og kompe-
tencer

75 % 354

Brobygning mellem teori og praksis 66 % 313

Evne til tværfagligt og tværprofessionelt 
samarbejde

63 % 300

Sygeplejefaglig identitet, herunder begre-
ber som etik

59 % 278

Teoretiske og akademiske færdigheder og 
kompetencer

58 % 275

Viden om arbejdspladsens struktur og kultur 45 % 216

Indblik i arbejdslivet som færdiguddannet 
sygeplejerske

34 % 163

Andre fokusområder end de ovennævnte 5 % 26

I alt 100 % 533

Anm: Det har været muligt, at give flere svar. Spørgsmålet er kun stillet til 
dem, der har svaret ’Ja’ i tabel 22. Svarmuligheden ”Ved ikke” er udtaget af 
ovenstående opgørelse.



27 KLINISK VEJLEDNING PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN / DANSKE REGIONER OG DSR 2013

disse medarbejderes kompetencer inden for vejled-
ning. 31 procent af vejlederne har svaret, at der på 
deres arbejdsplads bliver tilbudt kurser i daglig eller 
ad hoc-vejledning, mens flere steder tilrettelægger 
oplæg og drøftelser af studieordningen med henblik 
på at udvikle kompetencerne hos de sygeplejersker, 
der ikke er kliniske vejledere, ligesom nogle arbejds-
pladser laver introduktionsmateriale om vejledning til 
nye medarbejdere. Endelig har en femtedel af vejle-
derne svaret, at der er udviklet retningslinjer for den 
kliniske vejledning på deres arbejdsplads.

Ni procent af vejlederne har svaret, at udvikling og 
kvalitetssikring foretages på andre måder end de 
nævnte svarkategorier. Her beskriver vejlederne bl.a., 
at de har et team eller udvalgte personer, der står for 
at kvalitetssikre den kliniske uddannelse. En vejleder 
fortæller også, at de kliniske vejledere på afdelingen 
har deltaget i et 3-årigt aktionsforskningsprojekt om 

læring i psykiatrien, som har bidraget til at kvalitetsud-
vikle afdelingens kliniske undervisningsforløb. 

15 procent af vejlederne svarer, at deres afdeling ikke 
arbejder systematisk med at udvikle og kvalitetssikre 
den kliniske vejledning, hvilket peger på, at der her er 
udviklingspotentiale for, at flere afdelinger tænker ud-
vikling og kvalitetssikring ind i den kliniske vejledning.

Det er ikke kun arbejdspladsen, der kan kvalitetsud-
vikle den kliniske vejledning. En del af kvalitetsudvik-
lingen består i, at den enkelte vejleder selv arbejder 
med sin egen og andres kompetenceudvikling. Vejle-
dernes egen viden kan gennem sidemandsoplæring, 
undervisning af kolleger og sparring være med til at 
sikre, at udviklingen af vejledningen ikke kun sker på 
et overordnet strategisk niveau, men også bliver en 
del af den kliniske hverdag. 

Tabel 26 viser, hvilke metoder vejlederne hyppigst 
anvender til at udvikle egne og andres kompetencer 
inden for klinisk vejledning. Kun tre procent af vejle-
derne svarer, at de ikke arbejder systematisk med at 
udvikle egne eller andres kompetencer. 

Tabel 26. Udvikling af egne og andres kompetencer 
inden for klinisk vejledning

Procent Antal

Jeg sparrer med andre vejledere på  
hospitalet/afdelingen

86 % 719

Jeg reflekterer over min praksis alene  
eller sammen med kolleger

75 % 625

Jeg følger op på og ændrer min praksis  
i forhold til de studerendes skriftlige 
evalueringer af vejledningen

73 % 606

Jeg fører dialog med de studerende  
om, hvordan vejledningen kan udvikles 
og/eller forbedres

71 % 595

Jeg tager kolleger med i vejlednings-sit-
uationer med henblik på at styrke deres 
vejledningskompetencer

16 % 137

Jeg følger andre vejledere i vejlednings-
situationer

9 % 76

Jeg arbejder med at udvikle mine og 
andres kompetencer indenfor klinisk 
vejledning på andre måder 

23 % 190

Jeg arbejder ikke systematisk med at 
udvikle mine eller andres kompetencer 
inden for klinisk vejledning

3 % 23

Ved ikke 0 % 2

I alt 100 % 833

Anm: Det har været muligt at give flere svar.

Tabel 25. Udvikling og kvalitetssikring af den  
kliniske vejledning på arbejdspladsen 

Procent Antal

Der afholdes netværksmøder for vejledere 70 % 580

Den kliniske vejledning evalueres 48 % 401

Vejledningsopgaver prioriteres på lige fod 
med plejeopgaver  

31 % 257

Personale, der ikke er vejledere, har 
mulighed for kurser i daglig/ad hoc-
vejledning

31 % 255

Plejepersonale, som har gennemført 
diplommoduler, kurser mv. i klinisk vejled-
ning, holder efterfølgende oplæg på per-
sonalemøder med henblik på videndeling

24 % 195

Der tilbydes supervision, coaching eller 
faglig vejledning til vejledere

23 % 192

Arbejdspladsen har retningslinjer for 
kvalitetssikring af den kliniske vejledning

19 % 161

Sygeplejerskeuddannelsens læringsmål/
indhold drøftes jævnligt fx på sygepleje-
konferencer med henblik på at involvere 
det øvrige personale på arbejdspladsen i 
vejledningsopgaven

16 % 129

I introduktionen til nyansatte indgår infor-
mation om sygeplejerskeuddannelsen

11 % 87

Min arbejdsplads arbejder på andre 
måder med at udvikle og kvalitetssikre 
den kliniske vejledning

9 % 72

Min arbejdsplads arbejder ikke systema-
tisk med at udvikle og kvalitetssikre den 
kliniske vejledning

15 % 121

Ved ikke 3 % 22

I alt 100 % 828

Anm: Det har været muligt at give flere svar. 



28 / NYTTIG VIDEN / LOV OG REGLER FOR REGIONSRÅDSMEDLEMMER

Hovedparten af vejlederne sparrer med andre vejle-
dere eller reflekterer alene og sammen med kolle-
ger over arbejdet med klinisk vejledning. Derudover 
svarer vejlederne, at de studerende er en vigtig kilde 
til kompetenceudvikling. 73 procent af vejlederne 
bruger skriftlige evalueringer fra de studerende til 
at følge op og ændre på deres praksis, mens 71 pro-
cent fører dialog med de studerende om, hvordan de 
kan forbedre den kliniske vejledning. I afsnit 6 blev 
det vist, at vejlederne vurderede, at netværksmøder 
og de studerende var bedst til at udvikle og vedlige-
holde deres kompetencer. Det stemmer godt overens 
med, at mange af vejlederne i tabel 26 svarer, at de 
for at udvikle egne og andre kompetencer sparrer og 
reflekterer med kollegaer samt har dialog med de stu-
derende.

Det er mindre udbredt, at de kliniske vejledere ud-
vikler hinandens og kollegers kompetencer gennem 
sidemandsoplæring. Kun 16 procent af vejlederne 
tager kolleger med i vejledningssituationer, og kun 9 
procent deltager i andre vejlederes vejledningssitua-
tioner med henblik på at styrke egne vejledningskom-
petencer. 

23 procent svarer, at de arbejder med kompetenceud-
vikling på en anden måde end de opstillede katego-
rier. Flere nævner her, at de udvikler deres kompeten-
cer ved at deltage i forskellige kurser og temadage, 
hvor formålet kan være at undervise kollegaer efter-

følgende. Én vejleder sidder i et tværfagligt vejleder-
team med henblik på at udveksle erfaringer om klinisk 
vejledning. Derudover er det at holde sig orienteret i 
den nyeste litteratur også et vigtigt redskab til kom-
petenceudvikling.

Undersøgelsen tyder på, at hospitalerne mange ste-
der har udarbejdet strategier for den kliniske vejled-
ning, og at både hospitaler og vejlederne arbejder 
med udvikling og kvalitetssikring af det kliniske un-
dervisningsforløb. Hospitalerne har i deres overord-
nede strategier fokus på mange områder, herunder 
både praktiske, kliniske, organisatoriske og arbejds-
livsrelaterede områder. Der er dog potentiale for at 
udbrede kendskabet blandt vejlederne til de over-
ordnede strategier. Både på arbejdspladsniveau og 
for den enkelte vejleder udgør sparring, refleksion 
og kommunikation mellem vejledere et vigtig del af 
arbejdet med udvikling af den kliniske vejledning og 
vejledernes kompetencer. Endelig peger vejlederne 
også på de studerende som en væsentlig kilde til ud-
vikling. 
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Det er muligt at rekvirere data om regioner, afsnit og afdelinger kan rekvireres ved  
henvendelse til Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd. 

9.1. Arbejdsgruppe

Laura Toftegaard Pedersen, Danske Regioner
Rikke Gravlev Poulsen, Danske Regioner
Mathilde Thornberg Djervad, Dansk Sygeplejeråd
Simon Martin Hansen, Dansk Sygeplejeråd
Anne Bondesen, Region Hovedstaden
Anne Schultz Pinstrup, Region Hovedstaden
Inger Just, Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker
Charlotte Pedersen, Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker  
(klinisk vejleder på Slagelse Sygehus) 
Mette Guldal Stefansen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

9.1.Spørgeskema 

1. Er du klinisk vejleder for sygeplejestuderende? (Angiv kun ét svar)

Ja (og uddannet sygeplejerske)

Ja (med anden uddannelse end sygeplejerske)

Nej 

Ved ikke 

 
 

2. Hvilken type afsnit er du ansat på? (Angiv kun ét svar)

Sengeafsnit

Ambulatorium/dagsafsnit

Andet [xop]

9. Bilag



3. Hvilken type afdeling er du ansat på? (Angiv kun ét svar)

Medicinsk afdeling

Kirurgisk afdeling

Operationsafdeling

Pædiatrien

Psykiatrien

Akutmodtageafdeling

Andet

Organisering af den kliniske undervisning

4. Varetager du opgaver, som ikke er forbundet med klinisk undervisning*?  
(Angiv kun ét svar)

Ja, men kun når der ikke er studerende i klinikken

Ja, også når der er studerende i klinikken

Nej, jeg varetager kun opgaver, der er forbundet med klinisk undervisning

Ved ikke

*Med klinisk undervisning menes vejledning og administration i forbindelse klinisk undervisning samt sygeplejefaglige 
opgaver, der involverer de sygeplejestuderende.
 

5. Hvordan er dit arbejde som klinisk vejleder tilrettelagt? (Angiv kun ét svar)

Jeg indgår ikke i vagter og har daglig mødetid svarende til, når de studerende er til stede

Jeg indgår i vagter, men vagterne er planlagt, så de passer med, når de studerende  
er til stede

Jeg indgår i vagter uafhængigt af, hvornår de studerende er til stede

Tilrettelagt på anden måde

Ved ikke
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6. Hvilke typer opgaver beskriver bedst dit stillingsindhold (den del der angår klinisk 
undervisning)? (Sæt et og højest tre krydser)

Direkte vejledning af studerende i patientsituationer

Undervisning af studerende i færdighedslaboratorier, undervisningslokaler m.v.

Løbende samtaler/vejledning med studerende uden patienter, fx refleksion over oplevel-
ser, udbytte af klinikopholdet, mål for læringsudbytte osv.

Planlægning og koordinering af den kliniske undervisning, fx for afsnittet eller afdelingen

Overordnet planlægning og koordinering af den kliniske undervisning, fx for centret/syge-
huset/hospitalet

Andet (uddyb gerne på næste side)

Ved ikke

7. Du svarede ”Andet” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder.  
Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

 

8. Hvilken titel har du? (Angiv kun ét svar)

Klinisk vejleder

Koordinerende klinisk vejleder

Uddannelsesansvarlig

Ansvarlig klinisk underviser

Anden titel (uddyb evt. på næste side)
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9. Hvor lang tid har du været beskæftiget med klinisk undervisning på sygeplejerske- 
uddannelsen? (Angiv kun ét svar)

Under 3 år

Mellem 3 og 6 år

Mellem 6 og 10 år

Mere end 10 år

10. Du svarede ”Anden titel” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. Du kan 
gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

11. Hvor mange sygeplejestuderende er du typisk klinisk vejleder for ad gangen?
(Angiv kun ét svar)

1 studerende

2-3 studerende

4-5 studerende

6-8 studerende

9 eller flere studerende

Jeg har typisk ikke direkte kontakt med studerende [xop] 

Ved ikke [xop] 

12. Hvem deltager i den daglige kliniske undervisning af de studerende ud over dig?
(sæt evt. flere krydser)

Andre kliniske vejledere 

Andre sygeplejersker i min afdeling

Min leder

Andre faggrupper 

Der er ikke andre end mig, der vejleder de studerende til daglig

Ved ikke
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13. Har I tilrettelagt den kliniske undervisning, eller dele af den, på en særlig måde, jf. 
en af nedenstående muligheder? (Sæt evt. flere krydser) (Angiv gerne flere svar)

Studieunit

Makkerpar

Udveksling mellem afdelinger

Udveksling mellem sektorer

Simulationsundervisning/færdighedslaboratorier 

Undervisning sammen med studerende fra andre professionsbacheloruddannel-
ser 

Undervisning sammen med social- og sundhedsassistentelever

Undervisning sammen med medicinstuderende

På andre måder (uddyb gerne på næste side)

Vi har ikke tilrettelagt den kliniske undervisning på særlige måder

Ved ikke

14. Du svarede ”På andre måder” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder.  
Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

15. Har I særlige it-systemer, der understøtter den kliniske vejledning mellem vejleder 
og studerende, fx refleksionsplatforme? (Angiv kun ét svar)

Ja

Nej

Ved ikke

16. Hvad er navnet på it-systemet? Du kan gå videre i spørgeskemaet uden at svare.
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17. Herunder nævnes seks forskellige undervisningselementer. Du bedes angive, hvor 
ofte det enkelte element typisk indgår i den kliniske undervisning på dit afsnit.
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

Ofte Nogle 
gange Sjældent Aldrig Ved ikke

Individuel vejledning og instruk-
tion i patientsituationer
Gruppevejledning og -instruktion 
i patientsituationer
Individuel vejledning, dialog og 
refleksion (uden patienter)
Gruppevejledning, dialog og re-
fleksion (uden patienter)

Undervisning i klasselokaler

Undervisning i færdighedslabo-
ratorier

18. Hvordan arbejder I med individuelle studieplaner i den kliniske undervisning*?
(Angiv kun ét svar)

Studieplanen anvendes udelukkende som opstartsaftale

Den studerende har selv ansvaret for at bruge studieplanen til refleksion under-
vejs i det kliniske undervisningsforløb
Studieplanen indgår som en integreret del af vejledningen og det samlede klini-
ske undervisningsforløb  

Der anvendes ikke individuelle studieplaner

Ved ikke

* Med individuel studieplan menes en nedskrevet plan med de læringsområder, som den en-
kelte studerende skal tilegne sig viden/kompetencer indenfor i den kliniske periode.

19. Hvor ofte indgår før-, under- og eftervejledning i den kliniske undervisning? 
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

Ofte Nogle 
gange Sjældent Aldrig Ved ikke

Førvejledning*

Undervejledning**

Eftervejledning***

* Førvejledning forstås her som forberedelse sammen med klinisk vejleder før en given læringssituation
** Undervejledning forstås her som den vejledning, der foregår i en given læringssituation
*** Eftervejledning forstås her som en opsamling på og refleksion sammen med klinisk vejleder efter en given læringssituation
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20. Har I vejledning, gensidigt forberedende samtaler eller lignende med de studeren-
de før det kliniske undervisningsforløb? (Angiv kun ét svar)

Ja

Nej, evt. kontakt med de studerende før det kliniske undervisningsforløb handler kun 
om praktiske informationer 

Ved ikke

Samarbejde med professionshøjskolerne

21. Hvem har den primære kontakt med professionsskolerne i forhold til den kliniske 
undervisning af sygeplejestuderende? (Angiv kun ét svar)

Det har jeg

Det har min leder

Det har andre kliniske vejledere/uddannelsesansvarlige

Det har administrativt personale på min arbejdsplads

Det har andre end de nævnte

Ved ikke

22. Hvad handler kontakten med professionshøjskolerne om?
(Sæt evt. flere krydser)

Praktiske detaljer vedrørende studerende, der skal/er i klinikophold

De studerendes læringsudbytte og oplevelser med at være i klinikken

Særlig kontakt vedrørende specifikke studerende, hvor forløbet har afveget fra nor-
male forløb

Udveksling af viden om nye tiltag, retningslinjer, videngrundlag m.v. vedrørende syge-
plejerskeuddannelsen

Eksamen og kliniske prøver

Andet (uddyb gerne på næste side) 

Ved ikke
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23. Du svarede ”Andet” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. Du kan gå 
videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

24. Hvordan samarbejder I med professionshøjskolerne om kliniske undervisningsfor-
løb? (Sæt evt. flere krydser) 

Der kommer en underviser fra professionshøjskolen på besøg i klinikken fx en gang i 
løbet af de studerende klinikophold 

En underviser fra professionshøjskolen deltager, når der gennemføres kliniske prøver

Der er løbende telefon- eller mailkontakt med en underviser fra professionshøjskolen

Der afholdes aktiviteter på professionshøjskolen, fx forberedelse til klinikophold

Andet (Uddyb gerne på næste side)

Ved ikke

25. Du svarede ”Andet” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. Du kan gå videre i 
skemaet uden at uddybe dit svar.

Uddannelse og kompetenceudvikling

26. Hvornår blev du uddannet som sygeplejerske? (Angiv årstal, fx 1992) (Angiv værdi)

Uddannelse og kompetenceudvikling

27. Hvilken videreuddannelse har du? (Sæt evt. flere krydser)

Klinisk vejlederuddannelse (lovpligtig)

Fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse
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Sundhedsfaglig masteruddannelse

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Pædagogisk masteruddannelse

Pædagogisk kandidatuddannelse

Anden videreuddannelse (uddyb gerne på næste side)

Ingen videreuddannelse

28. Du svarede ”Anden videreuddannelse” på forrige side - du kan uddybe dit svar her-
under. Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

29. Inden for hvilke områder har du deltaget i kurser/temadage med relevans for din 
vejlederfunktion? (Sæt evt. flere krydser)

Kommunikation

Pædagogik

Sundhedsfaglig viden

Vejledning

Viden om studieordning m.v.

Gennemførsel af kliniske prøver for studerende

Om unge i dag

Tværfaglighed

Andre relevante emner (uddyb gerne på næste side)

Jeg har ikke deltaget i kurser/temadage af relevans for min vejlederfunktion

Ved ikke
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30. Du svarede ”Andre relevante emner” på forrige side - du kan uddybe dit svar her-
under. Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

31. Hvad vurderer du bedst udvikler og vedligeholder dine kompetencer som klinisk 
vejleder? (Sæt evt. flere krydser)

Kurser

Konferencer 

Netværksmøder med andre kliniske vejledere

Supervision/coaching/faglig vejledning

Samtaler med min leder

Samarbejde med professionshøjskolen

De studerende

Andet (uddyb gerne på næste side)

Ved ikke

32. Du svarede ”Andet” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. Du kan gå 
videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

33. Hvordan arbejder du med at udvikle dine og andres kompetencer inden for klinisk 
undervisning? (sæt evt. flere krydser)

Jeg reflekterer over min praksis alene eller sammen med kolleger

Jeg sparrer med andre kliniske vejleder på sygehuset/afdelingen

Jeg følger andre kliniske vejledere i vejledningssituationer

Jeg tager kolleger med i vejledningssituationer med henblik på at styrke deres vejled-
ningskompetencer

Jeg fører dialog med de studerende om, hvordan vejledningen kan udvikles og/eller 
forbedres

Jeg følger op på og ændrer min praksis i forhold til de studerendes skriftlige evaluerin-
ger af vejledningen
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Jeg arbejder med at udvikle mine og andres kompetencer indenfor klinisk vejledning på 
andre måder (uddyb gerne på næste side)

Jeg arbejder ikke systematisk med at udvikle mine eller andres kompetencer inden for 
klinisk vejledning

Ved ikke

34. Du svarede ”Jeg arbejder med at udvikle mine og andres kompetencer indenfor 
klinisk vejledning på andre måder” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. 
Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

Strategier for klinisk undervisning

35. Hvordan udvikler og kvalitetssikrer din arbejdsplads den kliniske undervisning? 
(sæt evt. flere krydser)

Der afholdes netværksmøder for kliniske vejledere

Der tilbydes supervision, coaching eller faglig vejledning til kliniske vejledere

Den kliniske undervisning evalueres

Arbejdspladsen har retningslinjer for kvalitetssikring af den kliniske undervisning

Vejledningsopgaver prioriteres på lige fod med plejeopgaver  

I introduktionen til nyansatte indgår information om sygeplejerskeuddannelsen

Plejepersonale, som har gennemført diplommoduler, kurser mv. i klinisk undervisning, 
holder efterfølgende oplæg på personalemøder med henblik på videndeling

Sygeplejerskeuddannelsens læringsmål/indhold drøftes jævnligt fx på sygeplejekon-
ferencer med henblik på at involvere det øvrige personale på arbejdspladsen i vejled-
ningsopgaven

Personale, der ikke er kliniske vejledere, har mulighed for kurser i daglig/ad hoc-vej-
ledning

Min arbejdsplads arbejder på andre måder med at udvikle og kvalitetsikre den kliniske 
undervisning (uddyb gerne på næste side)

Min arbejdsplads arbejder ikke systematisk med at udvikle og kvalitetssikre den klini-
ske undervisning

Ved ikke
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36. Du svarede ”Min arbejdsplads arbejder på andre måder med at udvikle og kvalitet-
sikre den kliniske undervisning” på forrige side - du kan uddybe dit svar herunder. Du 
kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

37. Har hospitalet/sygehuset en overordnet strategi for klinisk undervisning? (Angiv 
kun ét svar)

Ja

Nej

Ved ikke

38. Bruger du strategien i din hverdag som klinisk vejleder? (Angiv kun ét svar)

Ja

Nej 

Ved ikke

39. Herunder står en række mulige fokusområder for den kliniske undervisning. Du 
bedes sætte kryds ved dem som indgår i hospitalets strategi for god klinisk undervis-
ning. (Sæt evt. flere krydser)

Kliniske og praktiske færdigheder og kompetencer

Kommunikative færdigheder og kompetencer

Teoretiske og akademiske færdigheder og kompetencer

Evnen til at reflektere over egen og andres praksis, samt kritisk stillingtagen

Brobygning mellem teori og praksis

Evne til tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde

Viden om arbejdspladsens struktur og kultur

Indblik i arbejdslivet som færdiguddannet sygeplejerske

Sygeplejefaglig identitet, herunder begreber som etik
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Andre fokusområder end de ovennævnte (uddyb evt. på næste side)

Ved ikke

40. Du svarede ”Andre fokusområder end de ovennævnte” på forrige side - du kan ud-
dybe dit svar herunder. Du kan gå videre i skemaet uden at uddybe dit svar.

 

Eksempler på god klinisk undervisning
41. Har du gode eksempler på klinisk undervisning eller idéer, der kan inspirere andre, 
fx metoder eller værktøjer, så beskriv dem gerne

42. Hvis du vil give os mulighed for at følge op på dit eksempel, så skriv venligst dit 
navn og ansættelsessted i tekstfeltet. Det behandles uafhængigt af dine øvrige svar, så 
de forbliver anonyme. Det er helt frivilligt, om du vil give den oplysning

Tak for din hjælp! 
Du afslutter undersøgelsen ved at klikke på afslut herunder.


