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BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED 
 
Klinisk 
undervisningssted Haderslev Kommune 

Adresse Nørregade 41, 6100 Haderslev 
Telefon 74342803 Mail: ulbr@haderslev.dk 
Klinisk vejleder Uddannelseskonsulent Ulla Bram 
Dato 14-04-2015 
 

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 
 

 
Haderslev Kommune har ca. 56. 000 indbyggere og består af både 
by og land områder.  
Der er fælles værdier for medarbejderne i Haderslev Kommune.  
Ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel. 
Der modtages sygeplejestuderende i klinisk undervisning i 
Hjemmesygeplejen(kaldes sygeplejen i Kommunen) og 
Sundhedsplejen. 
 
Sygeplejen er organiseret i Voksen og Sundhedservice i afdeling  
Pleje og Træning. 
Sygeplejen er organiseret i 3 distrikter. Der er  kliniske vejleder i 
hver distrikt. 
Hver distrikt er igen organiseret  i teams. Der er ca. 90 
sygeplejersker ansat i sygeplejen. 
 
Distrikt 1 Vojens/Gram : 
Leder Rikke Mølgård Nielsen, Rådhuscentret 7,1 6500 Vojens, tlf. 
74346735/51235657 
Der er 3 teams 
Klinisk vejledere : Tine Schmidt,  tsch@haderslev.dk og Mette 
Rahbek Ohlsen: meoh@haderslev.dk 
 
Distrikt 2 Haderslev Nord: 
Leder Anette Ebbesen, Varbergej 11, 6100 Haderslev tlf. 74347110 
Klinisk vejledere: Susanne Wrist Gjedsted, swgj@haderslev.dk og 
Susanne Blomberg Lending, sbll@haderslev.dk 
 
Distrikt 3 Haderslev Syd: 
Leder Karen Dam-Hansen, Varbergvej 11, 6100 Haderslev, tlf. 
74342857. 
Klinisk vejleder Helle Juhl, hjuh@haderslev.dk 
 
Krav om straffeattest: 
Den studerende skal sende sin straffeattest 14 dage før praktikstart 
til uddannelseskonsulenten. 
 
Krav om kørekort: 
Det er en fordel af have kørekort. 
 
Mål for sygeplejen: 
Borgeren skal have de bedste muligheder for at opretholde en 
tilfredsstillende sundhedstilstand, forebygge sygdom, genvinde sin 
tidligere sundhedstilstand efter akut sygdom og sikres en optimal 
indsats i forhold til kronisk sygdom. 
Sygeplejen skal understøtte det enkelte menneskes mulighed for at 
tage ansvar for eget liv. 
Ydelserne skal tage udgangspunkt i de individuelle behov og skal 
bidrage til, at borgeren fastholder flest mulige fysiske, psykiske og 
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sociale kompetencer. 
 
Sygeplejen til borgere uden for plejecentrene ydes på de  4 
sygeplejeklinikker. Hvis sygeplejersken skønner, at borgeren ikke 
har mulighed for at komme ind til en af klinikkerne, ydes sygeplejen 
i borgerens hjem. 
Sygepleje på centrene ydes af  centersygeplejerskerne  i 
samarbejde med plejepersonalet på centrene. 
 
Der ydes sygepleje til borgere, som er henvist af læge, sygehus 
eller visitationen, kategorien er overvejende ældre borgere. 
   
Der er kliniske sygeplejespecialister i klinisk vejledning, demens, 
sår, diabetes, inkontinens, hjerte, KOL og palliativ sygepleje.  
 
Der er akut team, som  tilser og behandler den akutte syge borger 
og samarbejde med de øvrige sygeplejersker og tværfaglige 
samarbejdspartner  finder de bedste sygeplejeløsninger til den akut 
syge borger. 
 
Kontakt til Voksen og Sundheds Service ang. 
uddannelsesmæssige spørgsmål: 
Uddannelseskonsulent Ulla Bram, tlf. 74342803/29369070 mail: 
ulbr@haderslev.dk  
 
Sundhedsplejen:   
 
Sundhedsplejen er en del af Børn og Familie Service. 
 
Adressen er:  
 
Sundhedsplejen 
Honnørkajen 1 
6100 Haderslev  
 
Sundhedplejen er under forandring, men pt er der 10 
sundhedsplejersker fordelt i 3 distrikter, Nord, Syd og Vest, som 
ser både småbørn og skolebørn. 
Desuden er der ansat sundhedsplejersker i Rådgivningsteam i 3 
distrikter.  
I vores Forældreværksted er der ansat 2 sundhedsplejersker. 
Målet er at sikre, at børn og unge får mulighed for en sund 
opvækst, så de får gode og sunde handlekompetencer i 
voksenlivet. 
Målgruppen er gravide med særlige behov og børn/unge fra 0-18 
år. 
Sundhedsplejen er klinisk undervisningssted for 
sygeplejestuderende i modul 6 i samarbejde med 
hjemmesygeplejen. 
 
Kliniske vejleder i sundhedsplejen er: 
 
Kirsten Mamsen mobil: 24277246. mailadr. 
kima@haderslev.dk 
 
Daglig vejleder Helle E. Hansen mailadr.: hhan@haderslev.dk 
 
 

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

kompetence svarende til klinisk’ 
1g) Vejlederuddannelse og anden 

 
Uddannelseskonsulenten er: 
- uddannet sygeplejerske, diplomuddannelse i klinisk undervisning, 
lederuddannelse. 
 
Uddannelseskonsulenten  er ansvarlig for: 
-  administration og koordinering af sygeplejestuderende i Pleje og 
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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 

Træning. 
-Modtage henvendelser fra sygeplejestuderende før de starter i 
klinisk undervisning, hvis de studerende har specielle ønsker til den 
kliniske undervisng. 
-sammen med de kliniske vejledere, ledere og sygeplejeskolen fat 
støtte de studerende under den klinsike undervisning,udvikle og 
kvalitetssikre sygeplejerskeuddannelen. 
-er repræsentant  i klinisk uddannelsesråd.  
 
De kliniske vejledere i hjemmesygeplejen: 
-er uddannet sygeplejersker 
-har dyb klinisk erfaring i hjemmesygeplejen 
-har klinisk vejlederuddanelse 
-løbende efteruddannelse af pædagogisk og faglig karakter 
 
 
De kliniske vejledere i sundhedsplejen: 
 
-er uddannet sygeplejersker og sundhedsplejersker.  
-har  en klinisk vejleder uddannelse 
-er Marte Meo og Coach uddannnede. 
-Der er løbende uddannelse af pædagogisk og faglig karakter. 
 
De klíniske vejledere er ansvarlig for:  
-at sende et velkomstbrev med mødetider, introduktion, navn på 
den kliniske vejleder, praktiksted  m.m. ca.14 dage før den 
studerende starter i klinisk vejledning. 
-Praktikstedet og de kliniske vejledere kommunikerer til de 
studerende via digital post. 
-sammen med den studerende, nærmeste leder og de daglige 
vejledere at planlægge, tilrettelægge og evaluere et læringsforløb, 
så den studerende har mulighed for at nå målene. 
-alene og  sammen med daglig vejleder at vejlede, instruere, 
evaluere og reflektere sammen med den studerende. 
- eksaminere og  bedømme den studerende i forhold til intern 
prøve. 
-sammen med den studerende evaluere læringskontrakter m.m. 
-modtage den studerendes evaluering af det kliniske 
undervisningsted og evt. handle på dette. 
-samarbejde med sygeplejelærer med funktion i praksis og den 
praktikansvarlige sygeplejelærer. 
-Ud fra den godkendte guidelines for det gode praktikforløb kunne 
identificere problemer og ved behov kontakte sygeplejeskolen. 
-være med til at kvalitetssikre sygeplejerske uddannelsen. 
 
 

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 

 
Typiske patientforløb i  hjemmesygeplejen:  
 
-sygepleje og forebyggelse af  livsstilssygdomme som diab., KOL, 
overvægt m.m. 
-sygepleje til borgere med kroniske sygdomme ( demens, psykiske 
lidelser, f.eks depression, apopleksi, astma, hjertesygdom, 
neurologiske lideler, parkinson, sclerose, gigt, nyresygdom, 
urinvejssygdomme m.m.) 
-sygepleje til borgere som er ramt af akut fysisk sygdom eller gener 
fra behandling( lungebetændelse, blærebetændelse,  er i kemokur, 
er nyoprerede, nyudskrevne fra sygehus, special klinikker m.m.) 
-sygepleje til døende borgere. 
-sygepleje til borgere som skal udredes, behandles og lære at 
mestre en ny livssituation med diab.,demens, sår , 
kredsløbslidelser, neurologiske lidelser  m.m. 
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-sygepleje til akut psykisk syge borgere. 
-sygepleje til borgere som har et misbrug. 
 
Sygeplejemæssige opgaver som er typiske i hjemmesygeplejen: 
-analysere helbredsmæssige problemer. 
-iværksætte, udføre og koordinere sygepleje og behandling så 
borgerens grundlæggende og specifikke behov opretholdes. 
(smertebehandling, sondemad, katherpleje, medicin 
dosering,sårpleje, kompressionsforbinding, instruktion i astma 
behandling, ilt behandling, udredning af incontins, demens, m.m.) 
-udføre og koordinere lægeordineret behandling. 
-opfølgning og justering på iværksatte ydelser. 
-evaluering og dokumentation. 
Vejledning til  kolleger, samarbejdspartene, borgere, pårørende 
m.fl. 
-palliativ sygepleje. 
-tværfagligt samarbejde både internt ( plejegrupper, terapeuter, 
social rådgiver, visitatorer, sygeplejespecialister, og externt 
sygehus, læger, apotek, hospice m.m.) 
 
Sygeplejefaglige redskaber: 
Sygeplejeprocessen. 
Telemedicin, internet( sundhed.dk, medicinpriser.dk, medicin.dk 
m.m.) 
IT system: Vitae omsorg. 
Procedure, standarder, retningslinier. 
Søgning af evidensbaseret viden. 
Evaluering og dokumentation. 
Refleksion. 
Udvikling af standarder og procedurer. 
Oplæring, uddannelse og supervision 
 
Udviklingstendenser i sygeplejen: 
Sygeplejespecialister 
Konsulentfunktioner 
Akut sygepleje 
Ny faglig viden 
Ændrede arbejdsopgaver i forhold til opgaveglidning mellem 
sygehuse og hjemmesygeplejen 
Delegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejens personale 
Samarbejde med visitationen om bestiller opgaven 
 
 
Sundhedsplejen: 
 
Sygeplejefaglige forhold: 
 
Gravide besøges efter henvisning. 
Der tilbydes 5-6 besøg i barnets første år, samt efter behov frem til 
skolealderen. 
Nogle af besøgene foregår i konsultation. 
Vi opstarter mødregrupper, samt grupper efter behov. 
Skolebørn får regelmæssig undersøgelser/ sundhedssamtaler. 
Af andre funtioner i sundhedsplen kan nævnes:  
Konsulentfunktioner i daginstitutioner, flygtninge/indvandrer og 
adoptiv familier. 
Vi har mange tværfaglige samarbejdspartnere. 
 
 
 
 

3. Uddannelsesmæssige forhold 
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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 

 

Læringssyn  
At den studerende: 
- har en udforskende indstilling til sygepleje, sundhedsfremme og 
forebyggelse og det omgivende samfund, hvilket bidrager til den 
studerendes refleksion over egen viden, færdigheder, holdninger 
og relationer. At den studerende har lyst til at finde og delagtige 
klinikken i  den nyeste viden, og sammen med sygeplejerskerne 
reflektere over og deltage i udførelse og udvikling af stedets 
sygeplejeopgaver. 
 
- er ansvarlig og aktiv i forhold til egen læring og egne 
læringsprocesser. Dvs at den studerende har forberedt sig ved at 
læse beskrivelse af klinisk undervisningssted,  møder forberedt til 
alle møder med den kliniske vejleder eller på studiebesøg, at 
udkast til læringskontrakter er klar til studiestart, sørger for at 
dokumentation er klar til eksamen, kender og forstår den 
grundlæggende teori, som hører til modulet. 
  
- er i interaktion og dialog med klinisk vejleder,  kolleger / daglig 
vejleder for der igennem at  skabe kundskab, viden, læring, 
erkendelse, erfaring, menig, forståelse, virkelighedsopfattelse og 
identitetsudvikling. Dvs. at den studerende tør stole på sig selv, 
udfordre sig selv, og arbejde med sig selv personligt og fagligt. 
 
Den studerende anvender porte folie, refleksion, læringskontrakter, 
handleplan, mindmappe, patientfortælling som arbejdsredskab. 
 
Efter aftale med den kliniske vejleder kan den studerende  
arrangere studiebesøg i visitationen, hos specialistsygeplejersker 
m.m. men skal selv lave aftalen med besøgsstedet. 
 
Den studerende kommer i  klinisk undervisning i en travl afdeling, 
og den studerende skal forvente, at uddannelse er prioriteret højt, 
men at borgere, som kræver sygepleje eller sundhedspleje kan 
have første prioritet, men at der altid samles op på aftalte 
læringsaktiviteter, oplevelser og aftaler. 
Det kliniske undervisningssted forventer, at den studerende 
kommer med evt.kritik straks der opstår kritisable forhold, så stedet 
har mulighed at indsætte handlinger. 
 
At den studerende tildeles en fast klinisk vejleder og et team med 
daglige vejledere, som varetager den daglige vejledning. 
Der er mulighed for fordybelse i borger journal m.m. om 
eftermiddagen, denne fordybelse vil også  være en del af den 
kliniske undervisning. 
 
Den kliniske vejleder og praktikstedet foventer at den studerende: 
 -  møder ind  på praktikstedet til sædvalig arbejdstids begyndelse 
 -  ringer til praktikstedet  kl 7.00 eller efter aftale ved sygdom 
 -  har en god personlig hygiejne 
 -  bruger påklædning svarende til arbejdsstedet 
 -  har fodtøj på, som let kan tages af og på ude i hjemmene 
 -  bruger  privat telefon når det er nødvendigt og ikke hos borgerne 
 -  er medansvarlig for det gode arbejdsmiljø 
 - viser en personlig fremtræden, med respekt for 
borgerens/familers hjem og værdier. 
 
Den kliniske vejleder og praktikstedet forventer, at ovenstående 
kan drøftes i åbenhed med den studerende. Det  er afgørende at 
ovenstående overholdes, for  at den studerende kan være på det 
kliniske uddannelsessted. 
 
 
Modul 1 Fag og profession  
Den studerende oplever i samspil med en sygeplejerske forskellige 
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perspektiver af faget sygepleje udført i borgerens hjem eller i 
sygeplejeklinik. 
Den studerende får kontakt med en borger, som kan fortælle om, 
hvordan det er at være syg/ have helbredsproblemer og modtage 
sygepleje. Der vil være muligt at deltage i aftalte sygepleje 
aktiviteter. 
 
 
Modul 6 Kroniske syge borgere i eget hjem  
Den studerende skal i samarbejde med sygeplejersken analysere, 
redegøre, udføre, dokumentere og evaluere sygepleje til familier og 
ældre i eget hjem specielt med fokus på kroniske sygdomme, 
folkesygdomme og familiers egen opfattelse af kultur, sundhed og 
sygdom.Den studerende skal have fokus på rehabilitering, 
palliation og  forebyggelse og sundhedsfremme hos den ældre 
borger som har skavanker. 
Den studerende deltager sammen med sundhedsplejersken  i 
sundhedsfremmende tiltag og udvalgte problemstillinger hos 
gravide, nyfødte børn, skolebørn og deres familier. 
 
Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 
Den studerende skal kunne observere, planlægge, udføre, 
evaluere og dokumentere sygepleje  til enkelte patienter / og  eller 
grupper af patienter,  medvirke til at diagnostisere og behandle 
sygdomme, og indgå i et tværfagligt samarbejde med visitation, 
hjemmepleje, træning m.m. samt tværsektorielle 
samarbejdspartnere. Forholder sig  fagligt, etisk, juridisk og 
økonomisk forsvarligt til sygeplejen og anvende gældende regler, 
procedurer og evidens og forskningsbaseret viden i planlægning, 
udførelse, dokumentation, og evaluering. 
Selvstændigt kunne varetage medicinhåndtering, og hele tiden 
forholde sig fagligt kritisk, økonomisk og juridisk korrekt. Kunne 
samarbejde med læger, hjemmeplejen, sygeplejersker, apotek 
m.m. således at patienten opnår størst mulig sikkerhed. 
Den studerende skal indgå med fagproffesionelt i relationen 
mellem patient og sygeplejersken og arbejde med magtrelationer i 
forholdet patient /sygeplejersken og samtidig kunne etablere et 
tillids forhold til gavn for patienten og dennes pårørende, så 
patienten egen mestring støttes bedst muligt. 
 
Modul 12 Selvstændig professionudøvelse 
Den studerende skal ud fra sygeplejeprocessen, procedurer, 
standarder, evidens baseret viden, det juridiske og økonomiske 
aspekt selvstændig kunne udføre sygepleje til patienter med 
akutte, kroniske/komplekse sygdomme hvor der også er fokus på 
patientens sociale netværk. 
Den studerende skal i samarbejde med 
specialistsygeplejerske/primærsygeplejerske arbejde med 
kvalitetssikring og ud fra  evidens- og forsknings baseret  viden, 
analyse og retningslinjer, komme med ændringsforslag og evt. 
være med til at implementere ny sygepleje. 
 
Den studerende skal i samarbejde med teamet kunne lede, fordele 
og koordinere sygeplejen i eget distrikt samt samarbejde med 
tværfaglige samarbejdspartnere bla. sygehus, hjemmeplejen, 
sygeplejespecialister  sikre en optimal opgaveløsning og 
opgaveglidning af sygeplejeopgaver indenfor kommunens 
økonomiske, de etiske og juridiske og kvalitetsmæssige rammer og 
patienten situation /kultur og dennes sociale netværk. 
 
Den studerende har adgang til transportmiddel, hvis det er 
nødvendigt for at komme ud til borgere og familier, IT og 
beklædning. 
Det er det kliniske undervisningssted som bestemmer, hvor den 
studerende skal i klinisk undervisning.Det er den studerendes 
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ansvar at  kunne transportere sig til det kliniske undervisningssted. 
Der er fortrinsvis læringsaktiviteter på hverdage i dagtimerne, men i 
aften og weekend kan der også forekomme læringsaktiviteter. 
 
Den studerende har mulighed for efter aftale at arrangere egnede 
studiebesøg.  
Den kliniske vejleder har en funktionsbeskrivelse, og der er afsat 
tid til vejledning. 
Den studerende evaluerer hvert forløb, som bruges til udvikling af 
klinisk uddannelse. 

  
 
Eventuelle link til det kliniske 
undervisningssteds hjemmeside: 

 
 
 
 
www.haderslev.dk 
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