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Stillings- og funktionsbeskrivelse for praktikvejleder for social- og
sundhedsassistentelever
Stillingsbetegnelse

Social- og sundhedsassistent, praktikvejleder for social- og
sundhedsuddannelsen trin 2.
Sygeplejerske, praktikvejleder for social- og sundhedsuddannelsen trin 2.

Ansættelsessted

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest.
Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Holstebro eller Lemvig, på
afsnit, hvor social- og sundhedsassistentelever er i somatisk praktik.

Organisatorisk
placering
Løn- og
ansættelsesvilkår

Praktikvejlederne refererer til afdelingssygeplejersken.
Overenskomstansat.
Lønmæssig indplacering aftales konkret med relevant faglig organisation.
Praktikvejlederen bør være ansat på 37 t/uge og have reduceret vagtdeltagelse.
Der henvises til supplerende dokument vedrørende rammer og vilkår for
uddannelsesopgaven.

Hospitalsenheden
Vest

Arbejdspladsen er i rivende udvikling, og der er gennemført store strukturelle
omstillinger de seneste år. Der arbejdes aktuelt med at beslutte indretningen af
det nye hospital i vest til en fremtid, hvor hospitalsenhedens mange afdelinger
rykker sammen i et nybygget hospital dedikeret til det sammenhængende og
effektive patientforløb.
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.

Jf. Strategikortet for HEV på vej mod DNV Gødstrup, arbejdes i en teambaseret
kultur, hvor alle har noget at bidrage med i det faglige fællesskab. Således også
elever i praktikuddannelse ved HEV. For at sikre social- og
sundhedsassistentelevers læringsmuligheder og samtidig bidrage til det gode
patientforløb, er det vigtigt at uddannelsesopgaven anerkendes og prioriteres på
en sådan måde, at praktikvejleder og daglige vejledere kan følge og vejlede
eleverne.
Afdeling
Afdelingsledelsen

•
•
•
•

Arbejdsopgaver

Består af afdelingens ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.
Er fælles ansvarlige for varetagelsen af ledelsesopgaven i afdelingen,
herunder uddannelsesopgaven.
Er fælles ansvarlige for afdelingens strategiske udvikling.
Fordeler selv indbyrdes de ledelsesmæssige og administrative opgaver.

Praktikvejlederne varetager uddannelsesopgaven vedrørende social- og
sundhedsassistentuddannelsen i afsnittet.
Praktikvejlederen skal i relation til kvalitetsudvikling af praktikuddannelsen
generelt og i afsnittet:
• Implementere nye tiltag og ændringer i uddannelsen og videreformidle
dette til afsnittets daglige vejledere, evt. i samarbejde med
uddannelseskonsulenten og/eller afdelingssygeplejersken.
• Medvirke til et udviklende læringsmiljø i afsnittet.
• Indgå i kvalitetssikring af praktikuddannelsen.
• Evaluere uddannelseskvaliteten i afsnittet, i samarbejde med
afdelingssygeplejersken.
• Kende og holde sig ajour med den teoretiske del af uddannelsen.
Praktikvejlederen skal i relation til elevernes praktikforløb i afsnittet:
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•

•

•
•
•
•

•
•

Udarbejde relevante overordnede skriftlige materialer som fx
introduktionsmateriale og beskrivelse af uddannelsestilbud.
Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere elevens
praktikuddannelse, med baggrund i praktikmålene og praktikstedets
læringsmuligheder.
Sikre sammenhæng i den teoretiske og praktiske uddannelse i elevens
kliniske læringsforløb.
Være rollemodel for eleven.
Motivere og støtte eleven til øget bevidsthed om eget kompetenceområde.
Planlægge følgeskab med og vejlede daglige vejledere i relation til den
daglige vejledningsopgave, herunder medvirke ved implementering af viden
fra daglig vejlederkursus.
Planlægge og afvikle, i samarbejde med eleverne, klinikundervisning efter
aftalte retningslinjer.
Vurdere elevernes opnåede kompetencer.

Ansvarsområder

•

Uddannelseskrav

Praktikvejlederen er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske,
og har mindst to års erfaring som uddannet. Praktikvejlederen har gennemgået
Social & SundhedsSkolens 15 dages praktikvejlederuddannelse eller har
erhvervet pædagogisk uddannelse mindst svarende til
praktikvejlederuddannelsen, fx klinisk vejlederuddannelse. Som minimum skal en
praktikvejleder med anden pædagogisk kompetence end skolens
praktikvejlederuddannelse deltage i informationsdag på Social &
SundhedsSkolen Herning.
Efter to år i funktionen gennemgår praktikvejlederen supplerende, relevant
vejlederuddannelse af mindst en uges varighed.

Praktikvejlederen har selvstændigt ansvar for varetagelse af
uddannelsesopgaven for social- og sundhedsassistentelever i afsnittet.

Ved den årlige MUS samtale skal der være en drøftelse af og beslutning om den
fremtidige kompetenceudvikling indenfor det pædagogiske område.
Kompetencekrav

Faglige kvalifikationer & kompetencer
• Er kompetent i grundlæggende sygepleje og har indsigt i specialets
sygeplejefaglige funktion.
• Har omfattende viden om formål, indhold og udvikling i social- og
sundhedsuddannelsen trin 2.
• Er god til at formidle, herunder beherske metoder i vejledning, der fremmer
elevens læreprocesser.
• Behersker IKT på brugerniveau.
• Arbejder selvstændigt og udviklingsorienteret.
• Videreudvikler egne faglige, pædagogiske og personlige kompetencer
• Er motiveret for uddannelsesopgaven.
• Samarbejder med andre praktikvejledere og kliniske vejledere på
praktikstedet om praktik- og læringsforløb, herunder om fælles
uddannelsesopgaver af pædagogisk og praktisk karakter.
• Samarbejder med afdelingens øvrige personale og tværfaglige
samarbejdspartnere om at løse uddannelsesopgaven.
• Samarbejder med øvrige praktikvejledere i erfaringsudvekslingsgruppen og
på temadage.
Der henvises i øvrigt til de generelle kompetenceprofiler for social- og
sundhedsassistenter og sygeplejersker ved Hospitalsenheden Vest samt de
afsnitsspecifikke kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenter og
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sygeplejersker.
Organisatoriske kvalifikationer
• Kan samarbejde og koordinere gennem relationer.
Der henvises til de generelle kompetenceprofiler for social- og
sundhedsassistenter og sygeplejersker ved Hospitalsenheden Vest samt de
afsnitsspecifikke kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenter og
sygeplejersker.
Personlige og sociale kvalifikationer
• Er anerkendende i relationen til andre mennesker.
• Tager ansvar i opgaveløsningen.
• Kommunikerer tydeligt og præcist.
• Udviser respekt over for andre.
• Er tillidsvækkende.
Der henvises til de generelle kompetenceprofiler for social- og
sundhedsassistenter og sygeplejersker ved Hospitalsenheden Vest samt de
afsnitsspecifikke kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenter og
sygeplejersker.
Udarbejdet af

Dato

Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske for social- og
sundhedsassistentelevers somatiske praktik ved Hospitalsenheden Vest.
Godkendt af Det Sygeplejefaglige Råd.
Marts 2014.
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