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”Det er jo sygeplejerske, jeg gerne vil være – så må rammerne 
også være i orden, så jeg kan lære det.” 
– Thomas, sygeplejestuderende på 6. semester

SLS arbejder for at sikre de sygeplejestuderende et stort fag-
ligt udbytte i klinikken og at undgå, at dårlige oplevelser i den 
kliniske undervisning fører til, at sygeplejestuderende falder 
fra uddannelsen. 

Det er i klinikken, sygeplejestuderende lærer praktisk sygepleje 
og får en føling med den hverdag, de uddanner sig til. Derfor er 
det vigtigt, at den kliniske undervisning er af høj kvalitet. 

De kliniske uddannelsessteder
Et klinisk uddannelsessted er en afdeling, et afsnit eller en 
anden organisatorisk enhed, der modtager sygeplejestude-
rende med henblik på varetagelse af deres kliniske uddannel-
se i henhold til specifikke mål i studieordningen. 

SLS arbejder for, at de kliniske uddannelsessteder sikrer de 
sygeplejestuderende læringsmuligheder af høj kvalitet. 

SLS mener, at studieleder, eller tilsvarende uddannelsesan-
svarlige medarbejder på den enkelte uddannelsesinstituti-
on, har ansvaret for, at der findes godkendte og velegnede 
kliniksteder til samtlige sygeplejestuderende. Studieleder 
er ansvarlig for, at klinikstederne lever op til de gældende 
retningslinjer, og at klinikstedet i modsat fald erklæres uegnet 
til at modtage sygeplejestuderende, indtil klinikstedet på ny 
kan blive godkendt. Dette kræver, at der årligt evalueres på 
det enkelte kliniksteds evne til at varetage uddannelse af sy-
geplejestuderende. Evalueringen skal foregå efter gældende, 
nationale kriterier for kliniske uddannelsessteder. 

SLS mener, at den gode klinik er afhængig af de fysiske ram-
mer for klinikken. Det enkelte kliniksted er derfor ansvarligt 
for, at undervisningsmiljøet lever op til krav, der svarer til de 
gældende regler for arbejdsmiljø, og tager højde for både det 
psykiske, sociale, fysiske og æstetiske miljø. Derudover er kli-
nikstedet ansvarligt for, at der findes tilstrækkelige ressourcer 
til uddannelse af sygeplejestuderende, herunder at der stilles 
en klinisk vejleder til rådighed. 

SLS mener, at sygeplejestuderende i praktik skal have 
mulighed for at fokusere på at opnå kompetencemål for 
det pågældende semester. Derfor må sygeplejestuderende 
aldrig indgå i normeringen eller betragtes som arbejdskraft. 

Kliniske ECTS-point skal opnås fysisk i praktik med vejleder 
for at højne kvalitet og kompetencer.

SLS arbejder for, at sygeplejestuderende primært er i praktik 
i dagvagter i hverdagene, da der typisk vil være den bedste 
tid og de bedste forudsætninger for vejledning samt mu-
lighed for deltagelse i tværprofessionelt samarbejde. Ved 
planlægning af praktik i andre vagtlag, skal det planlægges 
i samarbejde med den studerende, og der skal sikres et klart 
læringsudbytte og mulighed for vejledning og refleksion i det 
pågældende vagtlag.

SLS mener, at studerende i praktik bør have krav på hviletid, 
hvis praktikken ikke ligger i dagtimerne, så det er muligt for 
studerende at nå hjem og hvile inden en ny læringsdag, og 
hermed have plads til at kunne reflektere.

SLS mener ikke, at studiedage skal gå til helligdagsfri, da 
uddannelsen har lukket under helligdagene og derfor bør det 
samme vilkår være i praktikken.

De kliniske vejledere
SLS arbejder for at sikre et konstruktivt samarbejde mellem 
den kliniske vejleder og den enkelte sygeplejestuderende. 
Dette er centralt for at sikre et godt klinikforløb, og den enkel-
te studerendes medansvarlighed for at opnå sine mål for den 
pågældende klinikperiode. Den kliniske vejleder og den stu-
derende skal sammen planlægge mødetider, læringsmål og 
andet med udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. 

En klinisk vejleder er en sygeplejerske, der har ansvaret for 
den enkelte sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på 
den enkelte afdeling, afsnit eller anden enhed for klinisk 
uddannelse. 

SLS arbejder for, at en klinisk vejleder skal have enten et års 
pædagogisk efteruddannelse på diplomniveau, svarende til 
60 ECTS-point, eller som minimum seks ugers uddannelse til 
klinisk vejleder, svarende til ni ECTS-point. 

En klinisk uddannelsesansvarlig er en klinisk underviser, der 
har det overordnede ansvar for den kliniske del af uddannel-
sen på flere afdelinger, afsnit eller andre enheder for klinisk 
uddannelse. Vedkommende har en overordnet koordinerende 
funktion, herunder kontakt til uddannelsesinstitutionen ved-
rørende godkendelse af kliniksteder, bedømmelse, fordeling af 
klinikpladser og lignende. >>
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[Ændringer vedtaget på SLS årsmøder hhv. 6.-8. maj 2011, 29.-31. maj 2015, 
19.-21. maj 2017 og 27.-29. maj 2022 er indarbejdet.]

SLS arbejder for, at en klinisk uddannelsesansvarlig skal have 
en pædagogisk videreuddannelse på minimum masterniveau. 

SLS arbejder endvidere for at forbedre vilkårene for de kliniske 
vejledere og de klinisk uddannelsesansvarlige, da deres res-
sourcer afspejles i den undervisning, de sygeplejestuderende 
modtager. SLS ønsker derfor, at disse tages ud af normeringen 
og tillægges et højere løntillæg. De kliniske vejledere skal 
derudover have mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse 
ud fra den sygeplejestuderendes uddannelsesforløb. 

SLS mener samtidig, at der bør udarbejdes en national stil-
lingsbeskrivelse for kliniske vejledere og klinisk uddannelse-
sansvarlige, herunder en afklaring af hvilke roller og kompe-
tencer disse stillinger indebærer.

Studieunits 
En studieunit er et læringsrum, hvor studerende og elever fra 
forskellige sundhedsuddannelser samarbejder om at udføre 
opgaver til en på forhånd udpeget patientgruppe under su-
pervision af kliniske vejledere. 

SLS anbefaler, at der oprettes studieunits for at fremme 
tværfagligt samarbejde og den studerendes evner til at 
samarbejde, udføre, formidle og lede sygepleje. Studieunits 
skal oprettes ud fra klinikstedets lokale forudsætninger, men 
der skal som minimum være tilknyttet en ansvarlig klinisk 
vejleder til hver unit. 

Klinisk eksamen
Bedømmelse af den studerende i klinik skal ske ud fra for 
alle involverede kendte kriterier, der er i overensstemmelse 
med studieordningen, i form af præcis beskrevne mål for det 
pågældende kliniske modul.

Tildeling af praktikpladser
SLS mener, at der som udgangspunkt skal være lige adgang 
og lige vilkår for alle sygeplejestuderende, når det kommer 
til fordeling af praktikpladser. Dog mener SLS også, at det 

er vigtigt, at sygeplejestuderende med særlige behov bliver 
respekteret og møder anerkendelse, også når det kommer til 
fordeling af praktikpladser.

SLS mener, at det skal være muligt at have prioriterede ønsker 
til sine kliniksteder, dog uden at være garanteret klinikplad-
sen, således, at man har indflydelse på sit studie i forhold til 
sine interesser og fremtidige karrieremuligheder.

Finansiering
SLS arbejder for, at der indføres refusionstaxameter i den 
kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. Herved modtager 
kommuner og regioner støtte ud fra det antal studerende, de 
modtager. Med den nuværende ordning tilføres et fast beløb, 
og pengene følger dermed ikke den enkelte studerende ude 
på deres faktiske kliniksted. 

SLS anbefaler, at man i regionernes og kommunernes budget 
synliggør udgifter og indtægter relateret til uddannelse af 
studerende.

SLS arbejder for, at et øget antal studiepladser ikke sker på 
bekostning af uddannelsens kvalitet. Samtidig skal den 
målrettede indsats for at fastholde studerende på studiet 
ikke føre til, at der bliver gået på kompromis med de krav og 
kompetencemål, der stilles til de studerende på det enkelte 
modul.

>>


