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Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
ved Psykiatrien i Region Midtjylland, Psykiatri og Social

Funktionsbeskrivelsens område

Funktionsbeskrivelsen gælder for uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
i forbindelse med grunduddannelserne til sygeplejerske og social- og 
sundhedsassistent i Psykiatrien i Region Midtjylland, Psykiatri og 
Social

Organisatorisk placering

Region Midtjylland, Psykiatri og Social og organisatorisk forankret i 
Administrationen, HR og Uddannelse. 
Nærmeste foresatte er kontorchefen for afdelingen.

Primære samarbejdsrelationer

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med chefsygeplejersken, 
Psykiatri- og Socialledelsen.

Samarbejde med øvrige uddannelsesansvarlige i Region Midtjylland, 
Psykiatri og Social, kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere i 
klinisk praksis.

• Indgå i et netværk af 
uddannelsesansvarlige/uddannelseskoordinatorer på tværs af 
sektorer

• Sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler.
• Uddannelsesansvarlig i BUC, Region Midtjylland
• Rådet for klinisk Undervisning
• Sygeplejefagligt Råd 
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Side 2

 
Kvalifikationer

• Sygeplejerske med kandidat-/master-/diplomuddannelse eller 
tilsvarende videreuddannelse

• Minimum 2 års erfaring erhvervet fra det kliniske felt og gerne 
erfaring i psykiatrisk sygepleje.

• Ajourført viden om uddannelserne til sygeplejerske og social- 
og sundhedsassistent.

• Ajourført viden og erfaring med pædagogiske principper, 
metoder og uddannelsesplanlægning.

Opgaver og ansvarsområder

Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, udvikling, 
kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af 
sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region 
Midtjylland, Psykiatri og Social. Ansvaret forvaltes i samarbejde med 
praktikvejledere, kliniske vejledere og ledere af de kliniske 
uddannelsessteder.
De uddannelsesansvarlige løser endvidere tværgående opgaver på 
området.

Praktikstederne

Kliniske vejledere og praktikvejledere er den primære målgruppe.
• Fordele praktikpladser med henblik på at opnå de mest 

hensigtsmæssige uddannelsesforløb ud fra en sygeplejefaglig og 
pædagogisk vurdering i forhold tillæringsmuligheder 

• Medvirke til at styrke det faglige og pædagogiske miljø i praksis 
med henblik på at skabe et godt uddannelses-, lærings-, og 
studiemiljø på de kliniske uddannelsessteder

• Medvirke til kontinuerligt at udvikle praktikvejledernes og de 
kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kompetencer 
bl.a. ved at tilbyde vejledning og supervision – og fungere som 
ressourceperson og støtte vejlederne ved særligt vanskelige 
uddannelsesforløb 

• Overordnet ansvarlig for at der udarbejdes konkrete 
uddannelsesplaner for de studerende/elever – og at de følges 

• Samarbejde med ledere, kliniske vejledere og praktikvejledere om 
udvikling og evaluering af kliniske uddannelsesforløb og generelle 
studie- og uddannelsesplaner

• Udvikle uddannelsernes kliniske indhold og metoder på tværs af 
afdelingerne bl.a. via fælles fora og temadage for kliniske 
vejledere og praktikvejledere.
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Skolerne/uddannelsesinstitutionerne

• Virke som kontaktperson/koordinator mellem sygeplejeskolerne & 
social- og sundhedsskolerne og uddannelsesstederne

• Indgå i formaliseret samarbejde omkring skole-praktik-
samarbejdet og indgå i relevante arbejdsgrupper

• Udvikle de kliniske uddannelsesforløb i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner og ledere i psykiatrien

• I samarbejde med skolerne forestå implementering i klinikken af 
Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen og 
Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen

Kvalitetssikring/-udvikling og forskning

• Ansvarlig for iværksættelse af kvalitetssikring/-udvikling og 
forskning i forhold til læring i den kliniske uddannelse i 
samarbejde med ledere og kliniske vejledere

• Varetage systematisk evaluering og dokumentation af 
uddannelsestilbuddene i praksis

• Rekrutteringstiltag samt fastholdelse af vejledere 

________________________


