
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Sydvestjysk Sygehus Region 
Syddanmark

FAM (Fælles Akut Modtagelse) Camp er et tiltag, hvor sygeplejestuderende fra UC SYD, Sygeplejerskeuddannelsen i 
Esbjerg deltager i et 2-dages seminar med en overnatning på Sydvestjysk Sygehus. I de to døgn træner de 
studerende kompetencer i at observere, analysere og intervenere i akutte simulerede situationer med 
efterfølgende teoretisk refleksion. FAM Camp henvender sig til sygeplejestuderende på modul 10, som er et 
teorimodul, der netop retter sig mod temaet: Sygepleje, akut og kritisk syge mennesker. 
_____________________________________________________________________________________________

Det overordnede formål med FAM Camp er at styrke de 
studerendes oplevelse af sammenhæng mellem teori 
og klinik. Initiativet er igangsat i et samarbejde med 
uddannelsesansvarlige på tværs af skole og klinik, 
hvilket har givet mulighed for pædagogiske og faglige 
drøftelser til det fælles anliggende at uddanne 
sygeplejestuderende i akut sygepleje. Det 
tværsektorielle samarbejde på tværs af institutioner 
gør det muligt for undervisere fra skolen at få indsigt i 
professionsudøvelsen, og giver de kliniske vejledere fra 
klinikken indsigt i de studerendes teorimodul, hvilket er 
med til skabe sammenhæng mellem teori og klinik. 

Akutte simulerede situationer 

Temaerne på de akutte simulerede situationer er akut 
åndenød, akutte mavesmerter, hjertestop, ABCDE-
principperne og traume. De studerende træner såvel 
teknisk instrumentelle kompetencer som mere 
kommunikative og relationelle kompetencer i et 
risikofrit miljø uden handletvang, og med tid til 
refleksion over klinisk praksis.

Da FAM Camp finder sted på Sydvestjysk Sygehus, 
foregår de akutte simulerede situationer med 
sygehuset som kulisse; en autentisk kulisse med brug af 
autentiske remedier og autentiske praksisnære 
patientcases, ved hjælp af patientskuespillere og 
fantomer. Sygehusets fysiske rammer, lugte og lyde, 
bidrager til det virkelighedsnære. De kliniske vejledere 
og sygeplejersker fra klinikken har ansvaret for 
afholdelse af de akutte simulerede situationer, hvilket 
bidrager til de studerendes oplevelse af praksisnærhed. 
Underviserne fra skolen har ansvaret for den 
efterfølgende refleksion med de studerende. Tanken 
med FAM Camp er at give de studerende mulighed for 

at integrere teorierne i den kliniske praksis, med 
henblik på såvel at styrke de studerendes oplevelse af 
sammenhæng mellem teori og klinik som at styrke de 
studerendes professionsidentitet.  I refleksionen kan de 
studerende træne evnen i hurtigt at forstå en akut 
situation og vurdere hvad der haster mest. 

Evaluering af FAM Camp

I evalueringerne peger de studerende hovedsagelig på, 
at de akutte simulerede situationer og autenciteten på 
FAM Camp har været fremmende for læring, og styrket 
deres professionsidentitet. De studerende giver udtryk 
for, at når teorien kobles på relevante og autentiske 
patientcases, kan de bedre leve sig ind i situationen, og 
de udtrykker en forståelse for sammenhængen mellem 
teori og klinik i relation til akut sygepleje.  Det at blive 
presset ud i situationer, hvor der skal handles giver 
hands-on træning, og opleves af de studerende som 
udfordrende, og giver samtidig en følelse af 
selvstændighed og øger den faglige selvtillid. Balance 
og variation mellem akut simulation og refleksion 
opleves som fremmende for forståelsen af sygepleje til 
akut syge patienter, ligesom en høj grad af engagement 
hos alle deltagere – både undervisere og studerende – 
medvirker til at fremme læringen. FAM Camp med 
overnatning har øget de studerendes oplevelse af 
socialt fællesskab. Det har givet et bedre sammenhold 
studerende imellem, og et mere afslappet forhold 
studerende og undervisere imellem.
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