
Funktionsbeskrivelse for praktikvejledere
Psykiatri og Social

Social- og sundhedsuddannelsen

Funktion Praktikvejleder
Formål Formålet er at sikre en ensartet kvalitet i praktikvejledning til social- og 

sundhedsassistentelever, som efterlever gældende love, bekendtgørelser 
og uddannelsesordninger samt Region Midtjyllands Vision og Strategi 
for klinisk undervisning1   

Opgaver • Sende velkomstmateriale 
• Introduktion til praktikken
• Planlægge og gennemføre planlægnings-, refleksions-, vejlednings- 

og evalueringssamtaler selvstændigt eller i samarbejde med klinisk 
vejleder eller uddannelsesansvarlig sygeplejerske

• Vejlede elever i autentiske situationer med og omkring den enkelte 
patient eller borger 

• Samarbejde med kollegaer om elevernes aktuelle læreprocesser 
• Deltage i aktuelle undervisningsopgaver 
• Samarbejde med uddannelsesansvarlig sygeplejerske og daglig 

leder om at kvalitetsudvikle aktuelle indsatsområder i 
læringsmiljøet lokalt. Herunder: 

o Medvirke til implementering af nye tiltag i uddannelsen 2  
o Medvirke til videreformidling af disse til kollegaer
o Medvirke til ajourføring af aktuelle uddannelsesdokumenter

Kvalifikationer • Uddannet social- og sundhedsassistent
• Minimum have pædagogiske kvalifikationer svarende til AMU 

udbudt vejlederuddannelse fra social og sundhedsskolerne
• Viden omsocial- og sundhedsuddannelsens tilrettelæggelse og 

indhold
• Ajourført viden og erfaring inden for behandlingspsykiatri og 

socialpsykiatri
• Interesse for uddannelsesområdet og for elevernes faglige 

identitetsdannelse 
• Interesse for at videreudvikle egne kliniske, pædagogiske og 

personlige kompetencer
Samarbejde • Samarbejde med:

• Egen leder og kollegaer med fokus på:
o at koordinere elevernes deltagelse i praksis så den både 

dækker de behov, der udspringer af elevernes læringsbehov, 
og de behov der udspringer af praksis 

• Uddannelsesansvarlig sygeplejerske om:

1 BEK om uddannelse i erhvervsfaglig fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. (BEK nr. 149 af 25. februar 
2011) Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen, 30. juni 2009.
Vision og Strategi for klinisk undervisning i Sygepleje. Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale 
Sygeplejefaglige Råd. Januar 2012
2 Uddannelsesreformer og andre tiltag i social- og sundhedsuddannelsen. Samt indsatsområder indenfor klinisk 
undervisning, som det Regionale Sygeplejefaglige Råd og Råd for Klinisk Undervisning udpeger.  
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o at tilrettelægge og kvalitetsudvikle praktiktilbuddet
o at løse vejledningsmæssige problemstillinger

• Andre praktik- og evt. kliniske vejledere i lokale netværk om:
o at erfaringsudveksle

• Undervisere fra Social- og sundhedsskolerne om:
o at skabe sammenhæng mellem social- og 

sundhedsuddannelsens skole- og praktikundervisning 
Rammer og Vilkår • Praktikvejlederens tilstedeværelse skal planlægges sådan, at den 

understøtter eleverne i at kunne nå uddannelsens definerede 
praktikmål 

• Praktikstedets fysiske rammer skal organiseres, så de understøtter 
vejledningsfunktionen. Hvilket vil sige adgang til IT, litteratur og et 
uforstyrret rum til vejledning og refleksion

• Den enkelte praktikvejleder har en konkret kompetence- og 
udviklingsplan, som ajourføres en gang årligt i samarbejde med den 
referende ledelse3
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