
Kompetenceudviklingsforløb 
for sygeplejersker og terapeuter på tværs af primær og se-
kundær sektor I Midtklyngen region midt



Formålet med udvekslingen af sygeplejersker og terapeuter er at frem-
me gensidig forståelse og indsigt i hinandens områder, og forbedre dia-
logen i samarbejdet for på den måde at skabe sammenhængende pa-
tientforløb. Dele og udvikle viden på tværs af sektorer.

Der er tre typer af besøg/ophold:

• Studiebesøg varighed en til tre dage

• Studieophold varighed en til 2 uger

• Længere varende praktikophold varighed tre til seks måneder.



Studiebesøg varighed en til tre dage:

• At give sygeplejersker og terapeuter indsigt i hinandens arbejds-
opgaver i de to sektorer

• Indsigt i hinandens hverdag og hvilke problemer, der let kan opstå 
pga uvidenhed om hinandens arbejdsvilkår

• Fremme dialogen på tværs af primær/sekundær sektor

• Medvirke til at skabe et bedre samarbejde på tværs

Studiepraktik varighed en til to uger:

• At øge indsigt, forståelse og handleberedskab i planlægningen, 
udøvelsen og evalueringen af specifikke handlinger

• At give mulighed for faglig udvikling med udgangspunkt i egne 
erfaringer, viden og handleberedskab

• Få indsigt i, hvorledes forskningsresultater implementeres i det 
daglige arbejde

• Give afdelingen/det kommunale område mulighed for at fasthol-
de medarbejderne ved at give mulighed for personlig og faglig 
udvikling

Længerevarende praktikophold varighed tre til seks måneder:

• At give mulighed for at fremme personlig og faglig udvikling

• Give mulighed for fordybelse inden for et fagspecifikt område

• Styrke afdelingens/det kommunale områdes faglige udvikling set 
i relation til opgave porteføljen

FORMÅL



Så skal du henvende dig til din leder og sammen skal I blive enige om, hvilket 
formål og hvilke mål du ønsker at få ud af opholdet. 

Når I er blevet enige om dette, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du får 
af din leder.

Herefter bliver din ansøgning behandlet, og du vil blive kontaktet af den afde-
ling/det kommunale område som du ønsker studiepraktik i, og sammen med 
din leder og praktikstedet aftales de nærmere detaljer for opholdet.

Vi ønsker dig et udbytterigt ophold både fagligt og personligt.

ER DET NOGET FOR DIG?


