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1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af sygeplejefaglige, 
organisatoriske og ledelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1a) Undervisningsstedet betegnelse, 

organisation og struktur 
1b) Værdigrundlag og målsætning for 

sygeplejen 
1c) Det kliniske områdes 

patient/brugerkategorier 
1d) Organisering af sygeplejen 
 

 
1a) Ambulatoriet er fordelt på følgende teams: Børne affektiv team, 
Småbørns team, Børne Neuroteam, Psykose/affektiv team, 
Spiseforstyrrelses team og Unge Neuroteam. 
Sygeplejestuderende er primært tilknyttet det team hvor den 
kliniske vejleder hører til.  
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium: 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium er et udrednings- og 
behandlingstilbud for børn og unge i alderen 4-20 år. Ambulatoriet 
foretager udredning og behandling af børn og unge med mistanke 
om eller som er diagnosticeret med psykiske lidelser. Henvisning til 
udredning og behandling sker fortrinsvis gennem egen læge eller 
PPR.  
Målgruppen for sygeplejen i Børne-og ungdomspsykiatrisk 
Ambulatorium er børn og unge med følgende psykiske lidelser: 
•Spiseforstyrrelser  
•Psykoser og mistanke om psykoser, herunder skizofreni 
•Suicidal adfærd 
•Angsttilstande, herunder skolefobi 
•Affektive lidelser (depression, mani)  
•Tourettes syndrom 
•Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
 
Børne Neuroteam: 
Børneneuroteam er et team, bestående af læger, psykologer og 
sygeplejersker. Patientgruppen er fra 7 til og med det 13 år. 
Opgaverne består af udredning og behandling. Følgende psykiske 
sygdomme udredes og behandles der for: ADHD/ADD, 
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Tourette syndrom. 
Udredningen består af samtaler med barn og forældre, 
skoleobservationer, psykologisk testning, gennemgang på 
tværfaglige team konferencer, tilbagemeldinger og 
samarbejdsmøder med skoler, PPR, Handicaprådgivningen, 
Familie afdelinger, egen læge, samt forældre. 
Behandlingen består af psykoedukation til forældre/barn, ½ årlige 
opfølgninger på den medicinske behandling samt generel trivsel og 
KRAM faktorer.  
Der tilbydes forældregrupper til forældre med børn med 
ADHD/ADD og Autisme.  
 
Børne affektiv team 
Beskrivelse er under udarbejdelse 
 
Småbørnsteam 
Beskrivelse er under udarbejdelse 
 
Psykose affektiv team 
Beskrivelse er under udarbejdelse 
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Spiseforstyrrelsesteam: 
Teamet består af 2 sygeplejersker, 1 psykolog, 1 diætist og 1 læge, 
samt en fysioterapeut. 
Patientgruppen er unge i alderen 13-19 år. 
Opgaverne i teamet består af udredning og behandling af unge 
med spiseforstyrrelser. 
Udredningspakken består af en struktureret udredningsdag, hvor 
patienten og familien møder ind om morgenen og der optages 
stamanamnese, og semistrukturerede interviews med både den 
unge og forældrene. Der laves kostanamnese og vejledning 
omkring kostplan. Der laves lægeundersøgelse og der er taget 
blodprøver og EKG, før første kontakt. Efterfølgende drøftelse på 
konference. Hvis der er comorbiditet kan der laves yderligere 
udredning med interviews, psykologisk testning eller andre 
relevante tiltag. Ellers tilbagemelding til patienten og familien og 
behandlingen startes.  
Interviews er BAB-F, BAB-S og EDE 
Behandlingen er familie orienteret hvor der arbejdes efter at 
behandle symptomhåndteringsfasen, derefter relationsorienterings-
fasen og til sidst automomifasen. Der er en behandlingspakke til 
nervøs spiseværing og atypisk nervøs spiseværing. Der er 
samtaler med den unge og familien evt. individuelle samtaler. En 
del af behandlingen er patient og pårørendeundervisning 
(psykoedukation og orientering). Herudover kan der efter vurdering 
tilbydes kick-start (3-dages intensiv behandlings- og 
psykoedukationsforløb til den unge og forældrene) og/eller 
medbehandler kursus(færdighedstræningskursus til forældrene). 
Der er løbende behandling med udgangspunkt i kosten via 
diætisten som i samarbejde med den unge og familien tilretter 
kostplanen efter den somatiske tilstand og vægtudviklingen. 
Fysioterapi individuelt eller i gruppe. Mindfulness gruppe.  
Der er ofte et samarbejde med kommunerne, skole eller 
uddannelsesinstitutionerne. 
 
Akutteam 
Beskrivelse er under udarbejdelse 
 
Børnedagafsnit 
Børne psykiatrisk afsnit er et observations og behandlingstilbud til 9 
børn i alderen 5-13 år. Dagafsnittet består af miljøterapeutiske 
personaler bestående af 4 sygeplejersker og 3 pædagoger. Vi 
arbejder med miljøterapi og struktur inde samt ude. Dagafsnittet 
har et skovområde som bruges ugeligt til aktiviteter. Yderligere 
arbejdsopgaver består af indlæggelses og forældresamtaler, 
hjemmebesøg, netværksmøder, tværfaglige fredagskonferencer, 
miniteams og samarbejdes konferencer.   
Børnene kommer mandag til torsdag fra 8- 15 og fredag fra 8-11.  
Målgruppen for sygeplejen i Børnedagafsnit er børn følgende 
psykiske lidelser: 
•OCD  
•ADHD og ADD 
•Suicidal adfærd 
•Angsttilstande, herunder skolefobi 
•Affektive lidelser (depression, mani)  
•Tourettes syndrom 
•Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
 
 
Unge Neuroteam: 
Ungeneuroteam er et team bestående af sygeplejersker, læger og 
psykologer.  
Vi foretager udredning og behandling af unge fra 14-20 år der er 
diagnosticeret med eller skal udredes for ADHD/ADD, Autisme og 
Tourette syndrom.  
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Udredningen består af samtaler med den unge og forældre, 
individuelle samtaler med den unge, psykologisk testning, 
gennemgang på tværfaglig teamkonference, tilbagemeldinger og 
evt. samarbejdesmøde med PPR, Handicaprådgivning, 
familieafdeling og egen læge. 
Behandlingen består ½ årlige opfølgningssamtaler med 
ambulantsygeplejerske omkring den medicinske behandling, 
psykoedukation, KRAM faktorer og generel trivsel, herunder evt. 
misbrug. Herunder selvmordsrisikovurdering.   
 
1b) Ambulatoriet arbejder ud fra psykiatriplanens tre politisk 
godkendte hovedprincipper, som er: 
•Respekt  
•Ansvarlighed  
•Faglighed 
 Såvel som Region Syddanmarks grundlæggende værdier som er: 
•Ordentlighed i det vi gør og siger  
•Vækst i fagligheden  
•Rum til fornyelse og begejstring 
   
Vi arbejder ud fra et helhedssyn på mennesket. Det er vores mål, 
at dette syn på mennesket kommer til at afspejle sig i vores 
holdninger og handlinger i forhold til patienterne, hvilket indebærer, 
at sygeplejen forsøges tilrettelagt i samarbejde med patienten og 
ud fra individuelle behov. 
Vi ønsker at skabe kontinuitet i sygeplejen, hvorfor der er et tæt 
tværfagligt samarbejde omkring patienten. Vi ønsker et tæt  
samarbejde med patientens pårørende og evt. øvrige 
samarbejdspartnere. 
 
1c) Målgruppen ses under beskrivelsen af de forskellige teams. 
 
1d) Sygeplejersker indgår i alle tværfaglige teams i ambulatoriet. 
Funktionslederen er sygeplejerske og refererer til 
oversygeplejersken/afdelingsledelsen. 

 
Præsentation af uddannelsesmæssige 
grundlag, rammer og vilkår, herunder: 
 
1f) Kliniske vejleders formelle pædagogiske 

kompetence svarende til klinisk’ 
1g) Vejlederuddannelse og anden 

pædagogisk uddannelse, fx. 1/6 
diplomuddannelse 

1h) Uddannelseskoordinatorers og kliniske 
sygeplejelæreres faglige og 
pædagogiske uddannelse 

1i) Den generelle sygeplejefaglige 
ekspertise, eksempelvis klinisk erfaring 
og efter-/ videreuddannelse 

1j) Ansvarsfordeling i forbindelse med 
klinisk undervisning, vejledning og 
bedømmelse 

1k) Strategiplan for pædagogisk 
kvalificering af de kliniske 
vejledere/undervisere 

 
1e) Dorthe Hilker har klinisk vejlederuddannelse, cand. pæd. pæd. 
psyk., diplomuddannelse i sundhedspleje, 5 årig certificeret 
psykoterapeut i narrativ og systemisk terapi. 13 års erfaring fra 
børne- ungdomspsykiatri, såvel døgnafsnit som ambulatorier. 4 års 
erfaring som uddannelseskoordinator for sygeplejestuderende og 
SSA elever. Censor og opgavevejleder på specialuddannelsen i 
psykiatrisk sygepleje, censor på den sundhedsfaglige 
diplomuddannelse og opgavevejleder for BA studerende UCL, 
Vejle. 
 
Dorthe Lykke Troke er uddannet sygeplejerske i 1996. Har klinisk 
vejlederuddannelse, 4 ½  års erfaring fra psykiatrien på voksen og 
børne området . 1 1/2 år som klinisk sygeplejerske supervisor på 
privat psykiatrisk hospital i Cairo, Egypten med undervisende 
funktion af sygeplejersker.  
Er endvidere uddannet billedkunstlærer på lærerseminariet. 
 
1f) Klinisk sygplejelærer Ghita Neitzel er uddannet sygeplejerske i 
1994. Har 13 års praksiserfaring fra lukkede og åbne almen 
psykiatrisk modtagerafdelinger. Været klinisk vejleder siden 1997 
samt fungeret som klinisk sygeplejelærer siden 2007. Uddannet 
klinisk vejleder samt har en sundhedsfaglig diplomuddannelse 
indeholdende psykiatri- og pædagogiske moduler fra 2015. 
Deltager løbende i relevante kurser og temadage. 
 
1g) Afsnittet har tværfaglige kompetencer fra såvel sygeplejersker, 
specialsygeplejersker, psykologer, diætister, læger, socialrådgivere 
og fysioterapeut. Personalet har fra få til mange års psykiatrisk 
erfaring og har taget forskellige videreuddannelser fx indenfor 
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systemisk familie terapi, åben dialog, kognitiv terapi, gruppeterapi 
m.m. 
 
1h) De kliniske vejledere i afdelingen varetager i samarbejde med 
det øvrige personale den daglige vejledning og refleksion herunder 
koordinering, planlagte ugentlige refleksioner, undervisning og 
bedømmelse.  
 
1i) Deltager løbende i faglig sparring via møder for kliniske 
vejledere samt andre relevante kurser og temadage.  
Har et punkt på dagsorden til teamets personalemøder, hvor 
uddannelsesopgaven omkring elever og studerende drøftes.  

2. Sygeplejefaglige forhold 
 
Præsentation af de sygeplejefaglige, 
tværfaglig og tværsektorielle forhold, 
herunder: 
 
2a) Typiske patientsituationer, 

patientfænomener og patientforløb 
2b) Sygeplejefaglige opgaver, 

problemstillinger og metoder 
2c) Personalesammensætning og 

samarbejdspartnere 
2d) Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter 

 
2a) Den studerende har mulighed for at få kendskab til et bredt 
udsnit af patientforløb i det Børne- og Ungdomspsykiatriske 
speciale. Den studerende: 
•Deltager i udredning og behandling af barnet/den unge med 
udgangspunkt i dennes behov/problem.  
•Deltager i akut arbejde og hjemmebesøg. 
•Indgår i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, deltager i 
behandlingskonferencer, netværksarbejde med patientens vigtigste 
netværk, samt somatiske undersøgelser. 
•Rådgiver i forhold til KRAM faktorer og misbrug 
•Bestiller blodprøver og EKG elektronisk. 
•Udfører måling af BT, puls, højde, vægt, BMI, samt taljemål af 
barnet/den unge. 
•Deltager i vejledning omkring den medicinske behandling, 
herunder informerer om virkning og bivirkning. 
•Deltager i selvmordsrisikovurdering 
•Deltager i gruppeterapeutisk behandling 
•Får indblik i ECT behandling (i voksenpsykiatrien) 
•Arbejder med dokumentation i den elektroniske patientjournal, 
Cosmic. 
•Anvender kommunikations- og relationsteorier i praksis. 
•Reflekterer over egne og andres handlinger, samt over etiske 
dilemmaer i psykiatrien. 
•Får indblik i anvendelse og forebyggelse af tvang i psykiatrien. 
 
2b)Der arbejdes med fænomener og sundhedsproblemer som: 
Håbløshed/meningsløshed 
Angst/depressivitet/aggressivitet 
Lavt selvværd/manglende selvtillid 
Ensomhed/isolationstendens 
Manglende evne til at sætte grænser for sig selv og/eller andre 
En/flere udflydende jegfunktioner 
Identitetsdiffusion 
Svækket realitetssans 
Vanskeligheder ved at imødekomme basale behov 
Manglende evne til at etablere og vedligeholde kontakt 
Suicidal tanker/impulser og/eller suicidal adfærd 
Selvskadende adfærd 
Parralelt med overnævnte er den unges aktuelle udvikling 
(puberteten= legemlig udvikling/psykisk udvikling = adolenscens). 
Patentforløbene er individuelt tilrettelagt. 
 
Vi arbejder ud fra kontaktperson systemet. Den overordnede 
teoretiske ramme er systemisk tilgang. Vi arbejder målrettet på at 
inddrage familien og det netværk, der har betydning for barnet/den 
unge. Dette gøres gennem åben dialog. Vi arbejder med 
inddragelse af netværket, hvor relevante tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejdspartnere involveres. 
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2c) I Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium er følgende 
faggrupper repræsenteret: sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, socialrådgivere, diætister, læger, psykologer, 
pædagoger og sygepleje- og psykologistuderende. 
 
Derudover samarbejdes med pårørende, kommuner, bosteder, 
somatiske sygehuse, skoler, praktiserende læger, politi, 
pædagogisk-psykologisk rådgivning og andre relevante 
samarbejdspartnere.  
 
2d) I Ambulatoriet er vi optaget af  
•Nedbringelse af tvang (fokusområde for psykiatrien i Region 
Syddanmark) 
•Udvikling af patient- og forældreinddragelse  
•Optimering og udvikling af udrednings- og behandlingspakker 
•Værdigrundlag 
•Grupperelateret behandlingsform  
•Udvikling af anvendelse af telepsykiatri i behandlingsøjemed. 

3. Uddannelsesmæssige forhold 
 
Præsentation af den studerendes 
studievilkår og –muligheder i relation til 
modulernes foreskrevne kompetencer 
(jf. den generelle studieplan for 
modulet): 
 
3a) Organisering og tilrettelæggelse af 

klinisk undervisning i relation til den 
studerendes individuelle studieplan 

3b) Studieforhold og læringsmiljø, der 
pædagogisk understøtter den 
studerendes faglige og personlige 
læreprocesser 

3c) Studiemetoder og 
undervisningsfaciliteter, herunder 
anvendelse af IKT 

3d) Kliniske vejleders funktion og planlagte 
tjenestetid i forhold til den studerende 
(6 timer pr. uge pr. studerende 
anbefales) 

3e) Strategi for kvalitetssikring af den 
kliniske undervisning baseret på 
systematisk evaluering 

 

 
3a) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium modtager 
studerende i modul 8. 
For at få maximalt udbytte ud af den kliniske periode, skal du som 
studerende inden opstart have læst praktikstedsbeskrivelsen samt 
den tilsendte uddannelsesmappe samt være opdateret omkring 
relevant teori for den kliniske periode i psykiatrien.  
Du skal endvidere underskrive og aflevere en tavshedserklæring 
samt bestå og aflevere E-learning i brandbekæmpelse (se tilsendte 
uddannelsesmappe). 
 
Det kræves tilfredsstillende udvidet straffe- og børneattest ved 
praktik i Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium. 
Den studerende bedes kontakte Børne- og ungdomsambulatoriet 
senest 14 dage inden uddannelsesperiodens start og oplyse CPR- 
nr. Dette videregives til lønkontoret, som indhenter udvidede 
straffeattest og børneattest. 
 
Studerende, der har fået praktikplads i afsnittet vil få uddannelses 
materiale pr. mail ca. 14 dage inden den kliniske 
uddannelsesperiode starter.  
Ved spørgsmål kan din vejleder eller klinisk sygeplejelærer Ghita 
Neitzel kontaktes på 29 38 75 27 eller Ghita.Neitzel@rsyd.dk. 
 
3b) De første dage af uddannelsesperioden tilbringes i afsnittet til 
introduktion, præsentation af patienter samt en drøftelse af, hvilke 
sundhedsproblemer, du som studerende med fordel kan arbejde 
med.  
I løbet af den første uge er der fælles introduktion med de øvrige 
studerende ved klinisk sygeplejelærer Ghita Neitzel, bla. med  
oplæg omkring udarbejdelse af læringskontrakterne. 
Målsætningssamtaler afvikles i starten af anden uge, hvor der er 
afsat en time til hver studerende. 
Studieaktiviteten "Kommunikativ aktivitet" finder sted ca. midtvejs i 
perioden (i din modulplan for modul 8 kan du se opgavekriterierne 
for kommunikativ aktivitet).   
Intern prøve og afgivelse af formativ evaluering (udtalelse) finder 
sted i den sidste uge af den kliniske periode. 
 
I den kliniske periode vil du endvidere få undervisning i ECT og 
forebyggelse af tvang samt blive tilbudt undervisningsseancer i 
flere andre relevante psykiatriske emner. 
 
Hele personalet i afsnittet er meget åbne og interesserede i at 
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videregive viden og erfaring samt at reflektere med afsnittets 
sygeplejestuderende. Klinisk praktik og undervisnings prioriteres 
højt, og der skabes gerne rum og tid til refleksion. Som studerende 
har du dog i høj grad også selv ansvar for, at være opsøgende, 
aktiv og skabe muligheder for at refleksion ved bl.a. at være 
behjælpelig med forefaldende opgaver i afsnittet og ved at udvise 
ansvarlighed i.f.t at hjælpe kollegerne, hvis det er muligt. 
 
Som studerende kommer du til at fungere som sundhedsfaglig 
medkontaktperson og vil komme til at deltage i planlægning, 
udførelse og evaluering af sygeplejen.  
 
3c) Som studerende skal du planlægge dit kliniske 
undervisningsforløb vha. individuelle læringskontrakter (LK). Disse 
fungerer som samarbejdsaftale mellem den studerende og den 
kliniske vejleder. Sammen med selvvurderinger og forskellige 
refleksionsnotater skal LK hjælpe dig til at have styr på og ansvar 
for egen læring, udvikle handle kompetence og handleberedskab 
samt til kritisk og faglig vurdering af egen praksis. 
Som studerende skal du gennem hele den kliniske periode være 
studieaktiv samt arbejde målrettet med dine tre  LK, herunder 
studieaktiviteterne. De tre LK har følgende temaer og læringsmål: 
 
Psykiatrisk helhedspleje 
•Fungere som medkontaktperson ved at etablere en tillidsfuld 
relation og samarbejde med patienten med respekt for dennes 
autonomi, identitet og integritet. 
•Redegøre for patienten som person og fagligt begrunde 
patientens aktuelle situation, individuelle behov, psykiske tilstand 
og eksistentielle grundlag 
•Med udgangspunkt i relationen med patienten identificere, 
planlægge og udføre den psykiatriske sygepleje med fokus på jeg - 
styrkende sygepleje og samarbejde med pårørende, samt 
tværfaglige samarbejdspartnere. 
•Evaluere og dokumentere plejeforløbet med henblik på kontinuitet 
og kvalitet i sygeplejen. 
•Redegøre for bidrag til udvikling af faget på baggrund af praksis -, 
udviklings – og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed, 
herunder angive relevant litteratur/teori i forhold til patientens 
plejeforløb. 
•Overholde og begrunde sit ansvar - og kompetence område ud fra 
etiske og juridiske retningslinjer med fokus på Psykiatri - og 
Sundhedslov, tavshedspligt, oplysningspligt og De sygeplejeetiske 
Retningslinjer. 
•Agere innovativt med velfærdsteknologisk forståelse indenfor 
sygeplejens virksomhedsfelt. 
 
Kommunikation og samarbejde med patienten 
•Fungere som medkontaktperson ved at etablere en tillidsfuld 
relation og samarbejde med patienten med respekt for dennes 
autonomi, identitet og integritet. 
•Tilrettelægge et terapeutisk miljø, der befordrer samvær og 
samtale med patienten. 
•Planlægge, udføre og evaluere målrettede og sociale samtaler ud 
fra patientens behov og kommunikationsteori. 
•Rådgive, vejlede og undervise patienter og/eller pårørende/andre 
om aktuelle sundhedsforhold ud fra patientens aktuelle situation. 
•Evaluere og dokumentere plejeforløbet med henblik på kontinuitet 
og kvalitet i sygeplejen. 
•Overholde og begrunde sit ansvar - og kompetence område ud fra 
etiske og juridiske retningslinjer med fokus på Psykiatri - og 
Sundhedslov, tavshedspligt, oplysningspligt og De sygeplejeetiske 
Retningslinjer. 
 
Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
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•Med udgangspunkt i relationen med patienten identificere, 
planlægge og udføre den psykiatriske sygepleje med fokus på jeg - 
styrkende sygepleje og samarbejde med pårørende, samt 
tværfaglige samarbejdspartnere. 
•Rådgive, vejlede og undervise patienter og/eller pårørende/andre 
om aktuelle sundhedsforhold ud fra patientens aktuelle situation. 
•Indgå i et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde, og anvende de 
organisatoriske kommunikationsveje under hensyntagen til 
patienten.  
•Evaluere og dokumentere plejeforløbet med henblik på kontinuitet 
og kvalitet i sygeplejen. 
•Overholde og begrunde sit ansvar - og kompetence område ud fra 
etiske og juridiske retningslinjer med fokus på Psykiatri - og 
Sundhedslov, tavshedspligt, oplysningspligt og De sygeplejeetiske 
Retningslinjer. 
 
3d) Det er den kliniske vejleder, der sammen med den studerende 
har det overordnede ansvar for planlægning og opfølgning af 
uddannelsesperioden, udarbejdelse og afgivelse af udtalelse samt 
afvikling af intern prøve. 
I det daglige vil du som studerende dog kunne have forskellige 
vejledere, afhængig af hvem der er kontaktperson for den givne 
patient. Det er således vigtigt, at du er synlig og konkret i dine 
ønsker og behov samt dokumentation af dine udførte 
sygeplejeopgaver og refleksioner. 
 
Da personalet i afsnittet kun arbejder i dagvagter og på hverdage, 
vil du som studerende også kun skulle arbejde i dagvagter og på 
hverdage. Studerende, der har haft fravær i et omfang, der betyder, 
at de ikke kan nå de 30 timer i gennemsnit/uge, må være indstillet 
på at indhente timerne i et sengeafsnit. 
Studerende deltager ikke i personalemøder og 
personalesupervision. 
 
Der kan være mulighed for at aftale et studiebesøg i et Børne/Unge 
psykiatrisk senge/dagafsnit i Åbenrå, hvor den studerende kan 
følge medstuderende. Dette efter aftale med den kliniske vejleder. 
 
3e) Ved den kliniske periodes afslutning bliver du som studerende 
bedt om at afleverer et print af det regionale kliniske 
evalueringsskema results.dk, som du modtager pr. mail fra 
regionen. På det ud printede evalueringsskemaet skal du skrive dit 
navn, uddannelsesperiode og modul nr. Evalueringsskemaet skal 
afleveres til sygeplejeskolen, klinisk vejleder samt sendes til 
Ghita.Neitzel@rsyd.dk.  
Som studerende skal du afgiver din evaluering ved samme 
lejlighed, som din kliniske vejleder afgiver sin udtalelse (efter intern 
prøve). 
De studerendes skriftlige vurderinger samt resultatet af de samlede 
evalueringer danner baggrund for eventuelle kvalitetstiltag i 
uddannelsesforløbet. Endvidere indgår overnævnte evalueringer i 
sygeplejeskolens godkendelse/revurdering af det kliniske 
undervisningssted. 

  

 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
Eventuelle link til det kliniske undervisningssted: 
www.Regionsyddanmark.dk/psykiatri 
www. Psykiatrisyddanmark.dk 

 
 
 
 


