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Rammer for samarbejdet mellem kliniske vejledere, praktikvejledere
og den uddannelsesansvarlige i afdeling for Depression og Angst, AUH
Psykiatrien
1.

Møde med kliniske vejledere fra ADA 3 gange hvert halve år på onsdage
2 af møderne er halvdags og 1 møde er heldags.
I møderne deltager alle de kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige.
Hvert halve år deltager sygeplejelærerne i disse møder.
Hensigten med møderne er at:
 At styrke det faglige og pædagogiske niveau m.h.p. at skabe gode
læringsmiljøer for sygeplejestuderende.
 Holde vejlederne opdaterede ift. nye tiltag i uddannelsen.
 Kliniske vejledere får mulighed for at inspirere hinanden.
 Få mulighed for faglig vejledning på pædagogiske problemstillinger.
 De kliniske vejledere planlægger møderne sammen med den
uddannelsesansvarlige.

2.

Møde med praktikvejledere 3 gange hvert halve år
2 af møderne er halvdags og 1 møde er heldags.
I mødet deltager alle praktikvejledere og den uddannelsesansvarlige.
Hensigten med møderne er at:
 At styrke det faglige og pædagogiske niveau m.h.p. at skabe et godt
uddannelses- og læringsmiljø for assistentelever.
 Holde vejlederne opdaterede ift. nye tiltag i uddannelsen
 Praktikvejlederne får mulighed for at inspirere og lære af hinanden.
 Få mulighed for faglig vejledning på pædagogiske problemstillinger.

3.

Ad hoc møde med leder vejleder og uddannelsesansvarlig ved behov

4.

Møder mellem sygeplejeledelsen, kliniske vejledere, praktikvejledere og
den uddannelsesansvarlige sygeplejerske
Ca. halvårligt afholdes møde mellem oversygeplejerske, afdelingssygeplejersker,
de kliniske vejledere og praktikvejledere og den uddannelsesansvarlige
sygeplejerske.
Susanne Bissenbacker indkalder og dagsordenspunkter indkaldes 2 uger før
mødet. Alle kan melde ind.

5.

Kliniske vejledere og praktikvejleder deltager årligt i 1 ajourførende kursus- eller
temadag med pædagogisk indhold. Disse er arrangeret af de
uddannelsesansvarlige i Psykiatri og Social, Region Midtjylland og er gratis for
deltagerne.

Aftaler om arbejdstilrettelæggelse:
De kliniske vejlederes arbejdstilrettelæggelse.

Målsætninger for de kliniske vejledere:
 arbejder i dagtimerne mindst 3 dage om ugen.
 Arbejder højst hver 4 weekend.
 Kan have aftenvagter og enkelte nattevagter kan forekomme.
 Max 8 vagter på 8 uger.
 Mødeaktivitet lægges fortrinsvis på onsdage.
 1-2 vejlederdage, udenfor normeringen.
Praktikvejledernes arbejdstilrettelæggelse.
Målsætninger for praktikvejledere:
 En ugentlig vejlederdag, udenfor normeringen (4 timer/elev/uge)
 Så få nattevagter som muligt tilstræbes.
 Dagvagt den første uge med nye elever.
Praktikvejledere og kliniske vejledere er forpligtede på at gøre opmærksom på, hvornår elever
og studerende starter, så tjenestetidsplanen kan tilrettelægges efter det.

Ansvarsområder for praktikvejledere, kliniske vejledere og
uddannelsesansvarlig er beskrevet i:
1) Psykiatri og Socials funktionsbeskrivelser for kliniske vejledere og praktikvejledere.
2) Region Midtjyllands politik for grunduddannelser. (2016)
3) Klinisk uddannelse i Professionsbachelor i sygepleje, Regional retningslinje. (2017)
4) Praktikuddannelse i Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, Regional retningslinje.
(2017)
Politik og retningslinjer kan findes på e-doc.
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