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Uddannelseskoordinator Jeanette Grefstad, sygeplejerske, 
SD, cand. cur.  

Uddannelseskoordinator Bente Sylvest, sygeplejerske, 
cand. scient. soc. 

 
Vi er ansvarlige for uddannelserne i Center for Sundhed og 

Omsorg. 
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Dette er en introduktion til klinisk undervisning i Center for 

Sundhed og Omsorg (CSO) Egedal Kommune for 

sygeplejestuderende på modulerne 6, 11 og 12. 

 

Pjecen indeholder vigtige informationer til dig som 

studerende. Informationer som er fremmende for et godt 

studieforløb for dig. 

 

 

 

 

  

 



6 

 

 

 

 

 

 

Egedal Kommune er en landkommune, der ligger mellem 

Frederikssund til Ballerup, og består af flere større byer: 

Stenløse, Smørum, Ganløse, Veksø og Ølstykke. Herudover 

er der et antal mindre byområder. 

 

Egedal Kommunes befolkning forventes at udgøre 43.034 

borgere i 2017 (www.egedalkommune.dk den 30.01.2015).  

Befolkningsprognosen viser, at den ældre del af befolkning 

vil være stigende i de kommende år.  

 

Befolkningssammensætningen er præget af en ældre 

befolkning, som i generationer har boet i kommunen som 

landboere, samt tilflyttere der kom ved udbygningen, der 

startede i 1950-60. Disse borgere bor typisk i 

parcelhusområderne. Landbrug drives stadig i kommunen 

som én af de største erhvervsgrupper, herudover er der lidt 

industri. 

Der er relativt få arbejdspladser i forhold til antallet af 

indbyggere, hvorfor der er mange pendlere. 

 

Yderligere oplysninger om Egedal Kommune kan ses på 

kommunens hjemmeside: www.egedalkommune.dk 

http://www.egedalkommune.dk/
http://www.egedalkommune.dk/
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CSO er inddelt i tre områder og ledes af centerchef Erik 

Petersen: 

Plejen, Forebyggelse og sundhed og Kostfremstilling. 

 

Som stabsfunktion til centerchefen er der tilknyttet 

konsulenter, IT koordinatorer og uddannelseskoordinatorer. 

Se organisationsdiagram vedlagt

 

Fælles for plejecentrene er at her er ansat sygeplejersker, 

social- og sundhedshjælpere, social- og sundheds-

assistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, hjemme-

hjælpere samt enkelte ufaglærte medarbejdere. 

Afdelingerne/bo-enhederne ledes alle af en teamleder.  

 

Som studerende tilknyttes du en klinisk vejleder, der 

sammen med kollegerne er ansvarlig for din kliniske 

undervisning. 

 

Plejecentret Damgårdsparken i Stenløse 

Damgårdsparken har 41 beboere boende i tre afdelinger: 

Kløverhaven, Syrenhaven og Blommehaven.  
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Organisatorisk hører Kløverhaven, Syrenhaven og 

Blommehaven sammen. 

 

På Damgårdsparken ligger kommunens aktivitetscenter 

som er et tilbud til pensionister, der er bosat i kommunen. 

Aktivitetscentret er et visiteret tilbud. 

 

Demensenhederne 

Engbo i Ølstykke er en bo-enhed for 16 demente borgere. 

Solkrogen i Stenløse har 17 boliger, og er fysisk placeret i 

tilknytning til plejecentret Damgårdsparken. 

 

 
Plejecentret Egeparken i Ølstykke 

Egeparken har 72 pladser fordelt på 3 etager. Egeparken 

forventes taget i brug i 2016. 

 

Plejecentret Porsebakken i Ledøje 

Porsebakken har 48 beboere fordelt på fire enheder, 

afdeling A, B, C og D samt døgnpladser. Organisatorisk 

hører de fire afdelinger sammen.  
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Egedal Kommune råder over tyve døgnpladser der tilbydes 

borgere, der udskrives fra sygehus til genoptræning eller 

som gennem længere tid har været svækket og har 

vanskeligt ved at klare hverdagen i eget hjem. 

Døgnpladserne er beliggende ved Sundhedscenteret, 

Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 

Du kan læse mere om Døgnpladserne her: 

http://www.egedalkommune.dk/borger/senior-og-

pension/doegnpladserne 

 

Døgnpladserne er uddannelsessted for sygeplejestuderende 

i modul 11 og 12. 

 

Som studerende tilknyttes du en klinisk vejleder i 

hjemmesygeplejen, der sammen med sygeplejerskerne på 

Døgnpladserne er ansvarlig for din kliniske undervisning. 

 

 
 
Hjemmesygeplejerskerne er organiseret som én 

selvstændig gruppe og ledes af en teamleder. Alle 

sygeplejersker kører/tager ud fra Sundhedscentret. 

Sygeplejerskerne er tilknyttet grupperne Ølstykke, Smørum 

og Stenløse/Ganløse, og arbejder tæt sammen med de 

http://www.egedalkommune.dk/borger/senior-og-pension/doegnpladserne
http://www.egedalkommune.dk/borger/senior-og-pension/doegnpladserne
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social og sundheds assistenter og social og sundheds 

hjælpere ansat lokalt i de tre områder. 

 

Den kliniske vejledere har ansvar for de studerende i 

teamet og varetager sammen med kolleger den daglige 

planlægning og kliniske undervisning.  

 

 

Plejen arbejder ud fra godkendte kvalitetsstandarder for 

sygepleje, pleje og praktisk bistand. Du kan læse mere her: 

http://www.egedalkommune.dk/media/241246/kvalitetssta

ndard_for_sygepleje_2012_katalog_godkendt.pdf 

 

Sygeplejerskernes daglige arbejdsredskab og 

dokumentation i Egedal Kommune er den elektroniske 

omsorgsjournal. I omsorgsjournalen oprettes ex. 

fokusområder, og helhedsvurdering og borgerens aktuelle 

situation beskrives (klinisk metode). 

 

Sygeplejerskerne er ansvarlige for koordineringen af de 

faglige ydelser hos borgerne. Dette indebærer at det 

tværfaglige team arbejder sammen om borgernes behov 

inden for det enkelte fags kompetenceområde og ud fra 

kommunens fem værdier: Respekt, ansvarlighed, 

engagement, helhed og resultatorientering og 

handlekraft. 

http://www.egedalkommune.dk/media/241246/kvalitetsstandard_for_sygepleje_2012_katalog_godkendt.pdf
http://www.egedalkommune.dk/media/241246/kvalitetsstandard_for_sygepleje_2012_katalog_godkendt.pdf
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Der er udarbejdet en fagprofil for sygeplejersker – se 

vedlagte.  

 

Hjemmesygeplejens særlige fokus- og indsatsområder er 

den faglige udvikling i forhold til sygepleje- borgerkontakt, 

anvendelse af IT til planlægning og dokumentation af 

sygeplejen samt uddannelse og vedligeholdelse af 

specialistfunktioner. 

Der er udarbejdet en profil af hjemmesygeplejerske – se 

vedlagte. 

 

Som studerende skal du kende og overholde ”Retningslinje 

for medicinhåndtering” sygeplejestuderende – se vedlagte. 

 
 

Egedal Sundhedscenter er nyt og blev indviet den 18. 

november 2014. I Sundhedscentret er sygepleje, træning, 

sundhedsvejledning og hjemmehjælpens vagthold samlet 

under ét tag. 

 

At de forskellige fagområder er samlet under ét tag sikrer 

et tættere og mere effektivt sundhedsfagligt samarbejde. 

Af de i alt ca. 430 medarbejdere i CSO arbejder omkring 

140 sygeplejersker, terapeuter, sundhedsmedarbejdere og 

sosu-assistenter hver dag i sundhedscentret for at give 

borgerne den bedste hjælp i hverdagen i form af sygepleje, 

genoptræning og sundhedsvejledning. 
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Centeret har en række faciliteter som sygeplejeklinik, 

træningssale og undersøgelsesrum. Samtidig er centeret - 

som det første i landet - bygget helt sammen med 

rådhuset. 

Den samlede placering giver mulighed for et tættere og 

mere effektivt samarbejde. Det giver samdrift for alle, og et 

optimalt tværfagligt miljø til glæde for borgere og 

fagpersoner.  
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Sygeplejerskernes opfattelse af læring er, at læring 

grundlæggende er en individuel aktiv og integreret proces, 

der omfatter tre sammenhængende delprocesser som 

gensidigt påvirker hinanden,  

 samspilsprocessen mellem den studerende og 

hendes/hans omgivelser 

 den indre psykiske tilegnelses- og 

forarbejdningsproces som fører frem til 

læringsresultatet1  

 transformative læreprocesser2 

Læring har et færdigheds- og/eller betydningsmæssigt 

indhold, som først og fremmest tilegnes ved kognitive 

processer. Det er også en psykodynamisk proces, der 

involverer psykisk energi, formidlet via følelser, 

motivationer og holdninger. Faktorer, som både kan virke 

mobiliserende og samtidig selv kan påvirkes gennem 

læring.  

Som en fjerde faktor er læring desuden en social og i den 

sidste ende samfundsmæssig proces. Alle dimensioner 

indgår på en integreret måde i al læring. 

Praksisfællesskab og vejlederens rolle 

                                           
1 Inspireret af Illeris` opfattelse af læring 

2 Transformativ læring omfatter al læring, der indebærer ændringer i den 

lærendes identitet. Illeris 2013 
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Sygepleje er en social praksis, der skabes i et fagligt 

praksisfællesskab hvor den studerendes læring finder sted. 

CSO er karakteriseret ved at have sygeplejersker med 

mange års anciennitet, som udøver kompleks sygepleje på 

højt fagligt niveau. Sygeplejerskernes fagprofessionelle 

stolthed og identitet er forankret i fælles mål og forståelse 

for fagets kerne og hvilken betydning arbejdet har for 

fællesskabet såvel som for personen selv. 

Situeret læring3 finder sted gennem perifer legitim 

deltagelse og legitim deltagelse samt etablering af 

deltagerbaner. Ligeledes finder identitets- og 

personlighedsudvikling/transformativ læring sted gennem 

deltagelsen i praksisfællesskabet og gennem refleksivitet.  

Egedal Kommunes kliniske vejledere er velkvalificerede 

sygeplejersker, som besidder viden om læring og 

pædagogik, herunder refleksion, erfaringsbearbejdning og 

udvikling, samt viden om faktorer, der har indflydelse på 

læringsprocessen.  

 

Disse kvalifikationer bruger vejlederne i deres rolle som 

facilitator for den studerendes læring i praksisfællesskabet. 

Dialog bruges som pædagogisk redskab, hvorigennem den 

studerende også kan lære at tale i praksis frem for om 

praksis. Dannelse af sammenhængende borgersituationer 

vil foregå bl.a. ud fra den studerendes kvalifikationer og 

                                           
3 Lave og Wenger 2004 
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kompetencer, inddragelse af tidligere erfaringer, 

deltagerindflydelse samt uddannelsens formelle grundlag. 

For at ovenstående kan finde sted, vil den studerende 

følges af og med rollemodellen, den kliniske vejleder, som 

vil prioritere tid til refleksion med den studerende, hvorved 

evnen til at problematisere, argumentere, begrunde og 

evaluere egne handlinger understøttes.  

Andre uddannelsesmuligheder er at følge og møde andre af 

kommunens sygeplejefaglige specialister, ex. 

sårsygeplejersken, KOL sygeplejersken, 

diabetessygeplejersken, kontinenssygeplejersken, 

apopleksisygeplejersken og visitator. Derudover mødes de 

studerende i centret med henblik på erfaringsudveksling og 

udvikling enten alene eller sammen med de kliniske 

vejledere og eller uddannelseskoordinator, og de 

studerende modtager undervisning af sygeplejefaglige 

specialister. 

De fleste eftermiddage er der mulighed for at de 

studerende kan gå fra til refleksionsøvelser, faglig sparring, 

samt eller fordybelse i fagligt relevant litteratur. 

 

Lærings- og studiemiljø 

Læringsmiljøet i Egedal Kommune er præget af engagerede 

hjemmesygeplejersker, der besidder et højt fagligt niveau 

og arbejder ud fra evidensbaseret viden. 

I fællesskabet er der social accept af, at du er under 

uddannelse og midt i en læreproces. Lærings- og 

studietilbud tager udgangspunkt i dine kvalifikationer og 
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kompetencer, tidligere erfaringer, inkl. brug af portfolio, 

logbog i medicinhåndtering, din aktive indflydelse samt 

modulets formelle grundlag inddrages. 

 

Du er i dialog med den kliniske vejleder, modtager løbende 

konstruktiv feedback, opfordres til selvevaluering, og får 

god tid til handlinger og refleksion.  

 

Hvad har indflydelse på læring i den tredje og den 

fjerde alder 

Med bl.a. sundhedspædagogik som arbejdsredskab, er en 

af læringsudbytterne, at den studerende skal kunne udføre 

og formidle en sundhedsfremmende og sygdoms-

forebyggende sygepleje jf. modulbeskrivelserne. Udøvelse 

af sundhedspædagogik fordrer imidlertid også et kendskab 

til almindelig pædagogik og viden om læring.  

 

Psykologien har vist, at borgere i forskellige livsaldre 

generelt har væsensforskellige motivationsstrukturer og 

forskellige lærings- og uddannelsesperspektiver. 

 

Hjemmesygeplejersker og studerende skal være opmærk-

somme på, hvad der karakteriserer læringsmotivation og 

læringsmuligheder i den tredje alder, borgere på ca. 45-65 

år, og den fjerde livsalder, fra ca. 65 år og frem til 

livsafslutningen, hvorfor hovedtrækkene kort skitseres. 

Læringsmæssigt ligger orienteringen i den tredje alder 

overvejende i forhold til håndteringen af livsforløbet og dets 

udfordringer, der typisk centrerer sig omkring familie, 

arbejde og bredere omkring interesser, levevilkår og 
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holdninger. Tommelfingerregel for læring i den tredje alder 

er, at: 

 voksne lærer det, de vil lære, det, der er 

meningsfuldt for dem at lære, 

 i læreprocessen trækkes på de ressourcer, de har og  

 borgeren tager det ansvar for læringen, hun/han er 

motiveret for at tage. 

Dette medfører, at borgere i den tredje alder som 

udgangspunkt for deres læringsaktiviteter mere eller 

mindre har sammenhængende strategier som er relateret 

til mål, der sædvanligvis er klare for den enkelte. 

 

Den fjerde alder er ikke domineret af samme form for 

målrettethed, da de mål borgeren stræber efter er 

karakteriseret ved at: 

 det opleves som kvalitativ godt,  

 ved at det er noget borgeren helt igennem selv har 

valgt fordi det er noget hun/han gerne vil,   

 noget, der tillægges betydning for sig selv og evt. 

også for andre.  

Læringen i den fjerde alder er derfor først og fremmest 

karakteriseret ved en personlig lystbetonet motivation uden 

karakter af udefrakommende nødvendighed og tilskyndelse.  

 

Læringsmæssigt kan der være en tendens til, at læringen 

begynder at gå langsommere, i fald det drejer sig om nye 

områder, som borgeren ikke er særlig engageret i.  
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Drejer det sig derimod om forhold borgeren er interesseret 

i, og hvor borgeren har gode forudsætninger og erfaringer, 

er de kognitive evner intakte og læring foregår lige så 

hurtigt som i den tredje alder. 4  

 

Fremtiden i primær sektor 

Hjemmesygeplejerskens arbejdsopgaver vil fremover 

karakteriseres ved en stadig stigende kompleksitet, idet 

flere og flere opgaver lægges ud fra sekundær sektor.  

 

Accelererede patientforløb er ikke blot kendte 

formuleringer, men også realiteter for sygeplejerskerne. 

Faktorer, som gør et arbejdsområde, som i forvejen er 

præget af kompleksitet, bliver hyper komplekst, idet 

sygeplejersker i primær sektor, i modsætning til eller i 

højere grad end i sekundær sektor, står alene med 

observationer og beslutninger og ikke hurtigt kan få fat i en 

vagthavende læge.  

 

Velfærdsteknologiske løsninger bliver mere og mere 

udbredt, hvilket vil give nye udfordringer og muligheder for 

sygeplejerskerne i primær sektor. 

 

Som afslutning præsenteres det kliniske undervisningssteds 

forventninger til den studerende samt praktiske 

oplysninger. 

                                           
4 Illeris 2006 
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Som klinisk undervisningssted forventer vi, at du har gjort 

dig begrundede overvejelser over, hvad du har af ønsker og 

behov i forhold til læringsudbytterne for den kliniske 

uddannelse, dine kvalifikationer og kompetencer samt dine 

tidligere erfaringer og viden. 

 

Dine overvejelserne skal være skriftlige, og du skal 

medbringe dem til den indledende studiesamtale, da de 

danner baggrund for den overordnede planlægning af din 

kliniske undervisning og din studieplan. Samtalen finder 

sted indenfor de første to uger.  

 

Ud fra opfattelsen af læring forventer vi, at du er aktiv i 

forhold til din egen læreproces. Endvidere forventes det, at 

du er opsøgende, tager initiativ, stiller spørgsmål til den 

kliniske praksis, således at dine refleksive evner bruges og 

udvikles. 

 

Vi forventer at du overholder de hygiejniske retningslinjer, 

din tavshedspligt og retningslinjer for medicinhåndtering – 

se vedlagte. 

 

Vi forventer du har de i modulbeskrivelsen krævede E-

learningskurser. 
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Vi forventer at du sender din straffeattest (dette er et krav) 

tidligst 4 uger før du starter i klinisk undervisning til 

uddannelseskoordinatoren: 

Jeanette.grefstad@egekom.dk         Tlf: 72597419 

 

Vi skal for at oprette dig i vores IT-systemer bruge dit cpr. 

nummer, som også skal mailes til uddannelseskonsulenten, 

gerne to til tre uger før du starter i klinisk undervisning. 

 

Hvordan du ønsker respons og vejledning fra den kliniske 

vejleder aftales individuelt. 

 
 

Center for Sundhed og Omsorg uddanner foruden 

sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende også 

elever fra de grundlæggende social- og sundheds-

uddannelser og køkkenassistentelever, og har derudover 

medarbejdere i jobtræning, aktivering og arbejdsprøvning i 

forbindelse med revalidering. 

 

Af hygiejniske hensyn får du udleveret tunika. 

Påklædningen skal være anstændig, da sygeplejerskerne 

kommer i hjem med forskellige kulturer. Du anvender egne 

praktiske sko. 

 

Du skal bære et legitimationskort som du får udleveret når 

din kliniske undervisning begynder.  

 

mailto:Jeanette.grefstad@egekom.dk
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Den kliniske undervisning er 30 timer om ugen. De 30 

timer aftales mellem dig og din kliniske vejleder og fordeles 

på ugens fem hverdage i forhold til udbuddet af 

undervisningstilbud. 

 

Du får tildelt en klinisk vejleder; navnet på pågældende 

oplyses i en mail, der sendes til dig før start på din kliniske 

undervisning. Mødetid og -sted den første dag vil ligeledes 

fremgå af mailen. 

 

Ved eventuel sygdom eller andet fravær, skal du kontakte 

undervisningsstedet, så vejlederen ikke venter forgæves. 

Husk at udveksle telefonnumre. 

 

I nødvendigt omfang er der bil til rådighed, derfor er det 

ønskeligt at du har kørekort, eller du kan låne en cykel.  

Du har adgang til et selvstændigt læringsrum i 

Sundhedscentret, hvor der er fagbøger, IT adgang og 

mulighed for internet. Her kan du sammen med de øvrige 

studerende reflektere og studere. Lokalet benyttes også til 

undervisning for fysioterapeutstuderende om formiddagene 

og sygeplejestuderende om eftermiddagene. 

 

Rådhuskantinen 

Til frokost har kantinen åbent fra klokken 11.30 til 13.30.  

 

Regler om Rygning, Alkohol og andre rusmidler 

I Egedal Kommune er der totalt rygeforbud i arbejdstiden. 

Det vil sige, at du overhovedet ikke må ryge i arbejdstiden, 
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hverken i pauser eller hvis du er på vej i cykel eller bil til et 

borgerbesøg. 

Indtagelse af alkohol og andre stimulanser er ligeledes ikke 

tilladt. Du skal dermed afstå fra at drikke et glas øl, vin 

eller andet, selvom du bliver opfordret til det af borgeren.  

 

 

Vi opfordrer dig til selv at søge mere viden på  

http://www.egedalkommune.dk/borger/sundhed-og-

sygdom 

 

 
  

http://www.egedalkommune.dk/borger/sundhed-og-sygdom
http://www.egedalkommune.dk/borger/sundhed-og-sygdom
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