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Procedure ved kliniske forudsætningskrav, der afvikles i en
gruppe:
3. semester, 4. semester. og 6. semester, 1. del

I studieordningen og i beskrivelse af forudsætningskravene
er det for alle semestre angivet, hvornår og i hvilke uger de
kliniske forudsætningskrav skal være afviklet.
Den konkrete tilrettelæggelse af tidspunkt for
forudsætningskravene skal foregå i et samarbejde mellem
klinik og uddannelsessted og bør ske så tidligt som muligt, og
senest ved praktikstart, så begge parter har de bedste
planlægnings- og arbejdsbetingelser.

2 faste dage pr. gruppebaseret forudsætningskrav er på
forhånd booket i undervisernes kalender og skema:
3.semester: tirsdag og torsdag i klinikforløbets 5. uge
(semesteruge 6)
4.semester: mandag* og onsdag i klinikforløbets 5. uge
(semesteruge 16)
* Afvikles tirsdag og onsdag i foråret 2021 pga. pinsen
6. semester: mandag og onsdag i klinikforløbets 5. uge
(semester uge 5)

DE ENKELTE AKTØRERS OPGAVER:
Det enkelte uddannelsesudbud/VIA:
Udarbejder en liste over undervisere tilknyttet de forskellige praktiksteder, som lægges på
www.praktik.via.dk under fanen semester.

Klinikken (kliniske vejledere/uddannelsesansvarlige):
Sammensætter grupper og kontakter tilknyttede underviser mht. endelig aftale om tidspunkt
og mødested for afvikling af forudsætningskravet.
Ved de gruppebaserede forudsætningskrav varetages afviklingen af den underviser som er
tilknyttet fra den lokale campus (Regionshospitalet Vest er tilknyttet Sygeplejerskeuddannelsen i både Silkeborg og Holstebro).
Orienterer den førstnævnte studerende i gruppen om gruppemedlemmer samt at denne
studerende har ansvar for at oprette dialogforum i PP

Klinisk koordinator:
Ved flere undervisere i én gruppe eller ved sammensatte grupper fra forskellige udbudssteder
kan klinikken kontakte klinisk koordinator ift. tilknyttede undervisere.
Opdaterer underviserlisten senest 1. juli og 1. januar.

Underviser/VIA:
Det er den underviser, som er tilknyttet fra det lokale campus, der deltager i afviklingen af det
gruppebaserede forudsætningskrav (Regionshospitalet Vest er tilknyttet Sygeplejerskeuddannelsen i både Silkeborg og Holstebro).
Klinikkens henvendelse om tid og sted besvares inden for 2 arbejdsdage.
Studerende:
Den førstnævnte studerende opretter dialogforum i PP.

Ved akut sygefravær kan underviser eller klinisk vejleder afvikle forudsætningskravet uden
den fraværendes deltagelse.

Proceduren skal evalueres medio 2022.
Udarbejdet af:
Inger Bach Henriksen, Uddannelseskonsulent Hospitalsenheden Vest
Lone Pindstofte Kristensen, Studieadministrativ leder Campus Holstebro
Malene Holmgaard Møller, uddannelseskonsulent, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune
Morten Skov Henriksen, Studieadministrativ medarbejder
Trine Nordlund Nielsen, Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske. Regionshospitalet Horsens
Ruth Skriver, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Britta Stenholt, Klinisk koordinator VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg
Marlene Holmberg, Klinisk koordinator VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens
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