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Onboarding 
-af nye vejledere for sygeplejerske- 

og Social- og sundhedsassistentuddannelsen 

 

 

HR Uddannelse og Arbejdsmiljø ønsker med dette koncept for onboarding, at nye vejledere introduceres til vejlederrollen med afsæt 

i individuelle behov og kompetencer.  

Hovedformålet er, at den nye vejleder så hurtigt som muligt er i stand til at løse vejlederopgaverne og dermed medvirke til trivsel 

for både den nye vejleder og studerende/elever. 

 

Onboarding-forløbet strækker sig over 1 år, eller indtil vejlederen føler sig godt ombord i funktionen. 

 

 

Egen forberedelse 

 

Hvornår Hvad                                                  Andet 

Straks ved tiltrædelse i 

vejlederfunktionen 

Nye kliniske vejledere: 

https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/

i9nsq4u8  

Nye oplæringsvejledere/praktikvejledere: 

https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/

l2fyw30x 

 

Læs eller orienterer dig på hjemmesiden: 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv ny vejleder FORDI: 

 Du brænder for at være med til at uddanne 
kommende kolleger 

 Du bliver en del af HE MIDTs vejlederteam 

 Du får et onboardingprogram individuelt 
tilpasset dig  

 Du får nye karrieremuligheder 

https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/i9nsq4u8
https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/i9nsq4u8
https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/l2fyw30x
https://www.dreambroker.com/channel/mzm351dr/l2fyw30x
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Sygeplejerske uddannelsen 

Social- og sundheds assistentuddannelsen 

 

 

 

 

 

 

Sidemandsoplæring ved den uddannelses-ansvarlige tilknyttet afdelingen/centret 

 

Hvornår Hvad                                                  Andet 

Inden for 1-2 uger Aktivitetsplan, velkomstmail, CD-ord/SPS timer, 

Læringscenter Midt, masterplan, og aktuelle 

fordeling af studerende og elever 

 

Læringsudbytter/mål  

 

SOSU assistent elever 

 Fællesrefleksion 

 Fravær og ferie 

 DU IT/Logbog 

 

Sygeplejestuderende 

 Forudsætningskrav 

 Deltagelses- og mødepligt 

 Kliniskprøver  

 Litteraturlister 

 Praktikportalen 

 

Sparring ift. de konkrete studerende 

Aftale uddannelsesansvarliges eventuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/mellemlange-videregaende-uddannelser/sygeplejerske/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/erhvervsuddannelser/social--og-sundhedsassistent/
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deltagelse/sparring ift. forventning, ugesamtale, 

etc.  

 

Løbende inden for de første 1-12 

måneder 

 

Møder og Fora: 

 

Uddannelsesråd 

 

Uddannelsesudvalg 

Kliniske vejledermøder/praktikvejledermøder 

 

Klinikkens pædagogik og didaktik 

 

Undervisere til Læringscenter Midt/SIMLAB 

 

Funktionsbeskrivelser 

Regionale retningslinjer herunder organisering 

instrukser etc. 

 

Samarbejde med undervisere  

 

Samarbejde med uddannelsesansvarlige 

 

Samarbejde med nærmeste leder om 

uddannelsesopgaven 

 

Dagligvejleder 

 

Sparring ift. de konkrete studerende/elever 

 

Aftale uddannelsesansvarliges 

deltagelse ift. forventning, ugesamtale, etc. 
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Kurser 

Hvornår Hvad                                                  Andet 

Inden for det første halve år 

 

 

Kursus i læring og vejledning: 

Basiskursus inden for pædagogik og didaktik 

 

Tilmelding via Plan to learn 

(log på og vælg katalog HE 

Midt) 

 

 

 

Inden for det første år Eksamens kursus November 2022 - dato følger 

Valgfrit Facilitator kursus Tilmelding via Plan to learn 

(log på og vælg katalog HE 

Midt) 

 

 

Der arbejdes endvidere på at 

etablere supervisionsforløb 

Følger  

 

Læs mere om efter- og videreuddannelse:  

Efter- og videreuddannelse, vejledning og supervision af kliniske vejledere og praktikvejledere, HE Midt 

 

 

https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X0DD8281F20979B41C12582C00035E259&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/HOMI.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

