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Nyhedsbrev til klinikken fra Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Med dette nyhedsbrev tager vi hul på et nyt tiltag, hvor vi gerne vil nå ud til så mange kliniske samarbejdspartnere som muligt med store og små nyheder og informationer om sygeplejerskeuddannelsen i VIA. Det er meningen at der udkommer nyhedsbrev to gange om
året i november og i maj måned.

Semesterstart:
Semestrene starter altid 01.02 eller d. 01.09 med mindre disse datoer falder i en weekend.

Studiefri dage, ferie og semesterstart:
Studerende har studiefri i de 3 hverdage før påske (uge 13 i 2018) og i ugen efter jul (uge
52 i 2017), samt i juli og august måned.
Studiedage under klinisk undervisning kan placeres på helligdage, da der ellers kan blive
for lidt tid til at afvikle 30 timers tilstedeværelse om ugen.

4. semester børn og familier
Dokumenterne gældende for forløbet om børn og familier på 4. semester er nu færdige og
ligger på praktik.via.dk. Dokumenterne udgør den teoretiske studieplan, den kliniske studieplan og det kliniske forudsætningskrav.

Inspiration til udvikling af kvalitet i praktik
Der er i foråret udarbejdet en pjece ”Inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken”, hvor
KL, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, LO og FTF har været indblandet.
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Pjecen beskriver en række eksemplariske praktikforløb, som kan bruges som inspiration til
nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejde om uddannelserne i øvrigt på tværs
af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder.
Pjecen kan findes her
Posterpræsentation ved 2. forudsætningskrav på 6. semester – udvikling af klinisk
sygepleje
Vi har modtaget spørgsmål om posterpræsentationen knyttet til forudsætningskravet på 6.
semester.
De studerende med baggrund i 2008 uddannelsen har ikke arbejdet med posterpræsentation under deres hidtidige uddannelsesforløb. Posterformatet er valgt for at flytte fokus fra
skriftlig formidling af undersøgelsen og undersøgelsesresultatet mod mundtlig formidling.
Posteren skal fungere som et støtteredskab for de studerende i deres mundtlige formidling
til personalet, men må også gerne kunne stå for sig selv.
Selve formen af poster er fri, men skal som beskrevet i kriterier indeholde titel, introduktion, baggrund, metode, resultat, diskussion og konklusion. Posteren behøver ikke at være
udformet grafisk meget formfuldendt i en flot papirkvalitet m.v. I og de studerende kan
hente inspiration om posterpræsentation i bilag 1.

Evaluering af 2016 uddannelsen
Et nyt evalueringskoncept er under udvikling. Som del af dette planlægges et elektronisk
spørgeskema ved afslutningen af de forskellige semestre, som skal indfange de studerendes samlede vurdering af den kliniske og teoretiske undervisning. Der kommer således
ikke specifikke evalueringer efter fx den teoretiske undervisning på 2. semester eller den
kliniske undervisning på 3. semester. For at sikre at evalueringsskemaet matcher klinikkens behov, deltager tre kliniske repræsentanter i arbejdet med at udvikle det.
I forlængelse af VIA’s akkreditering og kvalitetsarbejde, skal det løbende vurderes, om et
givent kliniksted lever op til de kriterier det er godkendt på. Der er udviklet et nyt dokument
til godkendelse af klinikstederne, som snarest kommer ud. Derudover er der lavet et vurderingsskema, som de studerende skal udfylde ved afsluttet klinik. Disse vurderingsskemaer tilgår uddannelseslederen.
Endelig er der en procedure for Kvalitet i Praktik på vej også. Heri vil det fremgå, hvor hyppigt de studerende skal vurdere klinikstedet samt hvornår og hvordan uddannelsen skal
reagere hvis vurderingen ikke er tilfredsstillende.
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Litteratur og velkomstbreve forud for praktik
Gældende praksis er at de studerende skal have velkomstbrev og litteraturlister senest 2
uger før deres praktik starter. I efteråret har vi fået mange henvendelser fra studerende,
der ikke har modtaget materialet i tide. De studerende vil gerne forberede sig på deres
kommende praktik bla. ved at kende deres mødetider læse om stedet og den litteratur i
opgiver. Derfor denne opfordring om at få det sendt ud i tide.

Kliniske studieplaner
Vi oplever at få rettelser til kliniske studieplaner løbende og nogle gange skrevet i gamle
skabeloner. Det er et stort arbejde for studieadministrationen at lave rettelserne og overføre det i har sendt til den rigtige skabelon. Derfor vil vi gerne bede jer om at indsende rettelser to gange om året og i den rigtige skabelon. I bilag 2 kan i se retningslinjen for hvordan og hvornår disse rettelser skal sendes til studieadministrationen på sygeplejerskeuddannelsen i Randers.
Se bilag 2

Praktikportal: Tilknytning af kliniske vejledere og daglige vejledere
Efter vi har fordelt de studerende i praktik på de forskellige semestre, tilknytter vi de kliniske vejledere, som vi har fået oplyst fra de uddannelsesansvarlige. Hvis der skal tilknyttes
yderligere vejledere, skal I selv gøre dette. I kan se hvordan i den vejledning der ligger under vejledninger i venstremenuen på jeres forside i Praktikportalen. I er altid velkomne til at
rette henvendelse til skolen hvis dette volder jer problemer – vi hjælper gerne.

På vegne af Sygeplejerskeuddannelsen i Randers
Klinisk koordinator
Tina Hartvigsen
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