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Udmøntning af aftale om afvikling af kliniske ECTS-point
på 1. semester ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Kliniske vejledere fra Region Midtjylland og kommunerne i region Midtjylland samt undervisere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen, samarbejder om at tilrettelægge undervisningsforløb for de kliniske ECTS-point
på 1. semester på VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Planlægning, gennemførelse, opsamling og evaluering
af undervisning er rettet mod læringsudbytter på 1. semester fordelt på viden, færdigheder og kompetencer. Derudover vil der være opgaver rettet mod administration og koordinering. Der samarbejdes om at integrere praksis-, udviklings-, og forskningsviden kontinuerligt i undervisnings- og arbejdsformer.
Undervisningen afvikles i simulationslaboratorier fordelt over seks dage, ikke nødvendigvis fortløbende,
det aftales indbyrdes parterne imellem.
Ansvar og rolle med fokus på kontinuitet i undervisningstilrettelæggelse
Uddannelsen tildeles undervisning af kliniske vejledere i henhold til gældende aftale mellem Region
Midtjylland, kommunerne i regionen Midtjylland og VIA University College.
VIA Sygeplejerskeuddannelsen er ansvarlig for at initiere samarbejdet om tilrettelæggelse af den kliniske
undervisning på 1. semester. Udbuddets koordinator for simulationslaboratoriet koordinerer med de uddannelsesansvarlige/uddannelseskonsulenter på hospitaler/i kommuner.
I samarbejdet om planlægning er der behov for afklaring af datoer senest 3 måneder før afvikling af for
eksempel introduktion og planlægningsmøder. De konkrete datoer for undervisningen skal som udgangspunkt være aftalt 3 måneder før afviklingen af undervisningen med angivelse af hvem som har ansvaret
for at stille underviser til rådighed – Region Midtjylland, kommunerne i region Midtjylland eller VIA UC.
Introduktion af de kliniske vejledere til simulationslaboratorium varetages af udbudsstedets koordinatorer
i simulationslaboratorier.
Drift, indkøb og vedligeholdelse af simulationslaboratorier er VIA Sygeplejerskeuddannelsens ansvar.

Præmisser for udmøntning af kliniske ECTS-point på 1. semester
De studerende modtager 25 timers undervisning i simulationslaboratorium.
Kliniske vejledere og undervisere fra VIA
Der beregnes én underviser pr. 12 studerende. Kliniske vejledere og undervisere fra VIA samarbejder og er
til stede i de 25 timers undervisning. Timer til evaluering og administration til kliniske vejledere og undervisere fra VIA aftales henholdsvis i Region Midtjylland, kommune og i VIA Sygeplejerskeuddannelsen.
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Undervisning og uddannelsestilrettelæggelse
Undervisning og uddannelsestilrettelæggelse indebærer introduktion til simulationslaboratorium, gennemførsel af undervisning i simulationslaboratorium, forberedelse, klargøring og oprydning samt koordinering
og evaluering.
Hver afdeling/uddannelsesenhed sikrer en hensigtsmæssig planlægning af forberedelsestimerne.
Antallet af kliniske vejledere i intromøde er for at sikre en ensartet forståelse blandt de kliniske vejledere.
Kliniske vejledere og undervisere fra VIA er meddesignere på det læringsmæssige set up, så alle kender
deres rolle og opgave i undervisningen.
VIA Sygeplejerskeuddannelsen
De enkelte uddannelsesudbudssteder er ansvarlige for nedenstående rammer for de studerendes læring i
simulationslaboratorium:
• Vejledning i og brug af teknologi i læringsscenarier
• Introduktion af kliniske vejledere i simulationslaboratorium
• Indkøb af andet udstyr og diverse artikler
• Generel vedligeholdelse af lokale, udstyr, portaler o. lign.
• Administrative- og driftsopgaver i forhold til inventar og materialer

Fordeling af undervisningstimer mellem de tre samarbejdspartnere Region
Midtjylland, kommunerne i region Midtjylland og VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Det samlede forbrug af undervisningstimer er 25 timer/gruppe x 79 grupper = 1.975 undervisningstimer.
Af hensyn til planlægningen af arbejdet for kliniske vejledere fra Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland, skal der så vidt muligt planlægges med hele dage med undervisning.
Faktatabel på fordeling af undervisningstimer på årsbasis
Undervisningstimer
1.975 timer
1/3 af timerne varetages af undervisere fra
659 timer
VIA
Af de resterende 2/3 undervisningstimer
922 timer
varetages 70% af kliniske vejledere fra Region Midtjylland.
Af de resterende 2/3 undervisningstimer
varetages 30% af kliniske vejledere fra
kommunerne i region Midtjylland

395 timer

Faktaboksens fordelingsnøgle er gældende på alle seks udbudssteder herunder uddannelsesstationen i
Herning.
Ovenstående beregninger udmøntes konkret på skemalagte dage, hvoraf det fremgår, hvordan en dag ser
ud for den kliniske vejleder, samt hvor mange timer der anvendes.
Den studerende modtager 25 timers klinisk undervisning på 1. semester i simulationslaboratorium.
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Tabel 2: Eksempel på klinikkens timeforbrug i afvikling af modellen for 48 studerende inklusiv underviseres forberedelse, introduktion og evaluering.
Timer pr. kliniske vejleder

Antal kliniske vejledere

Timer i alt

Regional
(70%)

Kommunal
(30%)

Undervisning i simulati25
3
75
50
25
onslaboratorium
Intromøde
1,5
6
9
6*
3*
Forberedelse, klargø12,4
3
37,2
24,8
12,4
ring og oprydning
Koordinering
1
3
3
2
1
Evalueringsmøde
1,5
3
4,5
3
1,5
Klinikkens timeforbrug i
128,7
85,8
42,9
alt pr. 48 studerende
Klinikkens timeforbrug
pr. studerende ved hold
2,68
1,79
0,89
på 48 studerende.
*Baseret på fire regionale kliniske vejledere fra Region Midtjylland og to kommunale kliniske vejledere til
intromødet.

Sygdom
Ved sygdom er gældende aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i region Midtjylland og VIA
University College der henvises til.
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