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Præsentation af Kerteminde Kommune 

Kerteminde kommune er en mindre kommune bestående af 23.800 borgere. De er fordelt i tre 

byer; Munkebo, Langeskov og Kerteminde. 

Organisatorisk: www.kertemindekommune.dk  

Mål/Vision og værdier for sygeplejen 

Kerteminde kommune arbejder ud fra et værdigrundlag som bygger på: 

▪ Kvalitet 

▪ Nærvær 

▪ Udvikling 

▪ Trivsel 

I daglig tale hedder de KNUT (Du kan finde dem på Kerteminde kommunes hjemmeside) 

Kerteminde kommune forventer at sygeplejestuderende respekterer og agerer ud fra kommunens 

overordnede værdier. Hvordan du omgås hinanden som kollega, overfor ledelsen og vigtigst 

overfor borgeren og pårørende. 

Udvikling og forskning 

Kerteminde kommune samarbejder omkring borgerne ved hjælp af SAMBO med Region 

Syddanmark. Her arbejdes løbende med udvikling af samarbejdet mellem kommuner og regioner 

med indlæggelser og udskrivelser. Her arbejdes også med IT håndtering, herunder MED COM 

standarder. Intern i kommunen er udvikles den interne kommunikation herunder handleplaner og 

sygeplejefaglige optegnelser og FMK, opstart af Nexus som dokumentationsredskab 

Aktuelt har Kerteminde kommune flere tiltag kørende, her kan nævnes TOBS, triagering, GERI- 

kuffert og I sikre hænder. Vi har projekt-sygeplejersker ansat. 

Alle sygeplejersker tilbydes årlige MUS samtaler med henblik på at understøtte dem enkelte 

sygeplejersker ønsker om udvikling 

Personalet i Kerteminde kommune ser det som en spændende og udfordrende opgave, at 

uddanne sygeplejestuderende i den kliniske sygepleje. 

Vi finder det udbytterigt for vores fortsatte udvikling, at have studerende i vores praksis. Vi har 

gennem mange år fået gode erfaringer med at arbejde med sygeplejestuderende i forskellige 

semester. 

Vi har praktiksteder i både hjemmesygeplejen, på plejecentre og på vores rehabiliteringscenter. 

http://www.kertemindekommune.dk/
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Patient-/Borgergrundlag 

Sygeplejerskens virksomhedsområde i primær-sektoren omfatter sygepleje til borgere i forskellige 

aldres grupper og i meget forskellige sygdomme og livssituationer. Der vil være mulighed for at 

studere ud fra didaktiske koncept om Problem Baseret Læring, gå i dybden med fokus i den 

enkelte borgers sygepleje faglige problemstillinger 

Sygepleje 

Det er en sygeplejefaglig vurdering der ligger til grund for at modtage ydelsen sygepleje. 

Sygeplejersken kan i sin vurdering overdrage sygeplejeopgaver til andet kvalificeret 

plejepersonale. Alle borger har ret til vedlagsfrit sygepleje, når de er henvist af læge eller blevet 

visiteret. Sygepleje er gratis, men medicin og visse behandlingsmidler er for borgerens egen 

regning. Borger, pårørende, læge og sygehus kan frit anmode sygepleje i visitationen. Ud fra 

visitationen planlægger, udføre, formidler og evaluere sygeplejerskerne sygeplejen. Der opstilles 

mål og der udarbejdes handleplaner. De typiske sygeplejefaglige opgaver kan være; 

▪ Medicin administration, herunder bestilling, starte dosispakket medicin 

▪ Sårpleje 

▪ Stomi, sonde og kateterpleje 

▪ Sygepleje til borger med diabetes 

▪ Rådgivning, undervisning, vejledning, støtte og oplæring af borger, pårørende 

og personalet i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger. Herunder kronisk 

syge og ældre med henblik på sygedomsforebyggelse og sundhedsfremme 

▪ Tværfagligt samarbejde, f.eks. læge, sygehus, speciel afdelinger, ergo-fys 

terapeut 

▪ Komplekse sygdomsforløb hvor der er brug for den sygeplejefaglige 

kompetence samt koordinere, lede og delegere den sygeplejefaglige indsats 

til andre samarbejdspartnere 

▪ Sygepleje til misbrugere og psykisk syge borgere 

▪ Akut sygepleje 

▪ Terminalpleje 

▪ Dokumentation 

Til dagligt arbejder sygeplejerskerne tæt sammen plejepersonale og terapeuter. Der er 

gruppemøder, triage-møder, hvor sygeplejersken er mødeleder. 
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Øvrigt tværprofessionelle og tværfaglige samarbejdspartenere 

Praktiserende læger, speciellæger, planlæggere, SSA, SOSU, fysioterapeut, ergoterapeut, apotek, 

forløbskoordinatorer, videns ansvarlige sygeplejersker, distrikts-psykiatrien, geronto-psykiatrien, 

visitatorer, pårørende, frivillige med flere. 

Klinisk vejleder / koordinerende klinisk vejleder 

Du vil blive tilknyttet et område, hvor du skal være fast. Vi har kliniske vejledere i 

hjemmesygeplejen, på plejecentre og i rehabiliteringscenteret. 

Alle de kliniske vejledere har minimum en 1/6 diplom. Der er løbende opkvalificering af de kliniske 

vejledere i form af temadag afholdt af FSUS. For at sikre løbende udvikling af læringsmiljøet og 

sikre at de kliniske vejledere er ajourførte med nye tiltag, afvikles der klinisk vejleder forum. Dette 

består af alle kliniske vejleder i kommunen og den koordinerende klinisk vejleder. 

Den koordinerende klinisk vejleders væsentlige funktion er, at vejlede de studerende og de 

kliniske vejledere med hensyn til uddannelsestilrettelæggelses, indhold og afvikling. Fokus er i den 

sammenhæng de pædagogiske overvejelser, refleksioner og læringsredskaber. Den koordinerende 

kliniske vejleder afholder PBL under dit uddannelsesforløb. Den koordinerende kliniske vejleder 

har ansvaret for samarbejdet med UCL, udarbejde evalueringsrapporter og udvikle den kliniske 

undervisning. 

Feedback og evaluering 

Inden for de første 14 dage afholdes der uddannelsessamtale, hvor den kliniske vejleder og dig 

aftaler den individuelle studieplan. Indhold, form og ansvarsfordeling fremgår UCL`s hjemmeside. 

På praktikportalen ligger en skabelon som skal være udfyldt og tilgængelig. Midtvejs i dit forløb af 

holdes endnu en uddannelses samtale med udgangspunkt i selvevaluering samt din kliniske 

vejleders evaluering. Formålet er at tydeliggøre dit studieforløb, gennemgå læringsudbytterne og 

planlægge den sidste periode af din praktik. Den afsluttende samtale er en evaluering af forløbet 

og de studiemuligheder du har haft. En snak om forventningerne er blevet indfriet. 

Udgangspunktet for denne samtale er det elektroniske evaluerings skema du har modtaget. 

 

 

 

 

 



 Side 5 

 

Undervisnings- og arbejdsformer på det kliniske uddannelsessted 

Studieaktivitetsmodellen er den overordnede ramme for både den kliniske og teoretiske del af 

sygeplejerskeuddannelsen. Herunder angives studiemetoderne i afsnittet/enheden, med en 

beskrivelse af mulige studieophold, samt angivelse af vejlednings- og undervisningstilbud på det 

kliniske uddannelsessted. 

Studieaktivitetsmodellen i forhold til klinisk uddannelse er opdelt i fire kategorier, som tager afsæt 

i, om det er den kliniske vejleder eller den studerende, der har initiativet til studieaktiviteten, eller 

om det er en studieaktivitet, hvor der deltager en klinisk vejleder eller der kun deltager 

studerende. Disse to ”akser” danner i alt fire kategorier af studieaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 1: Deltagelse af Klinisk vejleder og studerende – initieret af klinisk vejleder 

I denne kategori forventes den kliniske underviser at tage initiativet. De studerende forventes 

aktivt at tage medansvar for at tilegne sig viden om faglige begreber, teorier, metoder, og 

modtage feedback gennem deltagelse i de underviserinitierede aktiviteter, samt at medvirke til at 

skabe et produktivt læringsmiljø for alle deltagere. 

Eksempel på K1 aktiviteter i klinikken:  

Introduktion, uddannelsessamtale, bed side undervisning, vejledning, feedback, øve kliniske 

færdigheder og kompetencer og beslutningstagen, refleksion, undervisning, evalueringer, intern 

prøve. 

Kategori 2: Deltagelse af studerende – initieret af klinisk vejleder 

I denne kategori forventes at den kliniske vejleder tager initiativet til at definere studieaktiviteter, 

som de studerende selv kan arbejde med. De studerende forventes aktivt at tage medansvar for at 

tilegne sig viden og færdigheder. Den aktive deltagelse sker gennem forberedelse, træning af 
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konkrete professions-og erhvervsfærdigheder, deltagelse i studieopgaver – enten fysisk eller 

netbaseret. 

Eksempel på K2 aktiviteter i klinikken 

Studiedage, følge patientforløb, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, 

litteraturstudier, forberede og bearbejde studieaktiviteter og klinisk undervisning, forberedelse til 

obligatorisk studieaktivitet og eventuel prøve. 

Kategori 3: Deltagelse af studerende – initieret af studerende 

I denne kategori forventes de studerende selv at tage initiativet uden at den kliniske vejleder 

deltager. De studerende forventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig viden og færdigheder om 

faglige begreber, teorier, metoder, feedback og informationssøgning gennem selvstændig 

arbejdstilrettelæggelse alene eller i grupper. Det kan være selvstændige studieaktiviteter som 

f.eks. forberedelse til eksamen. 

Eksempel på K3 aktiviteter i klinikken 

Efterbearbejdning, vejledning, prøver, dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge viden, forholde 

sig til nye tiltag i sundhedsvæsenet. 

Kategori 4: Deltagelse af klinisk vejleder og studerende – initieret af studerende  

I denne kategori forventes de studerende også at tage initiativet til aktiviteter, som både klinisk 

vejleder og studerende deltager i. De studerende forventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig 

studie-og professionskompetencer gennem deltagelse i de studenterinitierede aktiviteter. Det 

gælder også netbaserede studieaktiviteter og feedback fra medstuderende, som medvirker til at 

skabe et produktivt læringsmiljø for alle deltagere. 

Eksempel på K4 aktiviteter i klinikken 

Vejledning, øve kliniske færdigheder, kompetencer og klinisk beslutningstagen, refleksioner over 

kliniske oplevelser, justering af kliniske uddannelsesforløb. 


