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SYGEPLEJERSKE
Hvad Odsherred Kommune tilbyder som
praktiksted

Dette tilrettelægges efter dine faglige og personlige kompetencer samt dit semesters læringsmål.

I Odsherred Kommune har vi på praktikstederne
kliniske vejledere med bred klinisk sygeplejefaglig
erfaring samt mange års vejledererfaring.

Uddannelseskonsulenterne i Odsherred Kommune
følger eleverne gennem hele deres uddannelse,
ved at alle elever kommer til introduktion og evaluering af praktikken hos uddannelseskonsulenterne. Der får du læringsmateriale udleveret til
praktikforløbet.

Du vil blive tilknyttet en klinisk vejleder, der sammen med dig udarbejder en overordnet plan for
dit praktikforløb og sætter struktur på din praktik,
således at du når dine mål for læringsudbytte og
studieaktiviteter i praktikken og udvikler dine personlige kompetencer.
Du vil i praktikken arbejde sammen med social- og
sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter
og sygeplejersker, som alle bidrager til din uddannelse i de forskellige praktikker.

Vi har fokus på, hvad det er, du skal ud og at lære i
praktikken og evaluere, hvordan det er gået, samt
hvad du skal arbejde videre med.
Du vil alt efter dine kompetencer have mulighed
for at komme på studiebesøg hos andre ressourcepersoner i kommunen.

Hvad vi forventer af dig
Praktiksteder
Sygeplejestuderende møder borgerne i eget hjem,
på vores syv plejecentre og i sygeplejeklinikkerne. Du vil gennem uddannelsen møde forskellige
sygeplejersker fx centersygeplejerske, hjemmesygeplejersker og sundhedsplejerske samt samarbejde tværfagligt med fysioterapeut og eller
ergoterapeut.
Indholdet i praktikken tilrettelægges ud fra de
konkrete krav til studieaktiviteter og mål for praktikperioden. Der vil være en tydelig progression i
dine kliniske færdigheder, der følger læringsudbytterne i semesterplanen.

Som elev har du ansvar for egen læring. Det er
vigtigt at være nysgerrig og at stille konstruktive
spørgsmål, og det er godt at komme med forslag til
eventuelle forbedringer.
Der er gode muligheder for at få indflydelse på
praktikperioden.

Økonomi
Sygeplejestudiet er SU-berettiget under hele
uddannelsesforløbet.

Læs mere
Faglig udvikling
Du vil blive udfordret sygeplejefagligt i stabile,
ustabile og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som kræver klinisk beslutningstagen og i
det tværfaglige, sammenhængende borgerforløb i
overgange mellem sektorer, ligesom du vil udvikle
dine kompetencer i forhold til klinisk lederskab.

Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen
Absalon.

