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Følgende forandrings- og udviklingsrapport omhandler modulerne 3. og 4. i projektet
Sammenhæng PÅ TVÆRS i fremtidens sygeplejerskeuddannelse og dækker perioden februar
2016 – juni 2016.
Rapporten skal læses som en samlet rapport.
Statusrapporterne irt. de enkelte eksperimenter er udarbejdet af delprojektlederne i samarbejde
med de respektive medlemmer af de enkelte eksperimentteams, hvorfor rapportens enkelte
statusafsnit også ser forskellige ud, hvad angår opbygning og struktur.
De dele af rapporten, der omhandler en status på selve projektet i mere overordnede penselstrøg
er udarbejdet af projektleder og omhandler temaer af relevans for projektets fremdrift og udvikling.
Eksperiment 4 Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer indgår ikke i denne
statusrapport, da delprojektleder Lis Suhr desværre har været ramt af et længerevarende
sygefravær. En samtidig stor udskiftning i eksperimentteamets medlemmer har bevirket, at det ikke
har været muligt at udarbejde en rapport for perioden. Data forefindes og der vil naturligvis blive
udarbejdet en status for eksperiment 4.
Ud over at projektet kontinuerligt benytter sig af Delfi som metode for evaluering efter modulerne,
så evaluerer de fire eksperimenter også deres aktioner hver for sig ud fra valgfri metoder, der
egner sig ift.de enkelte eksperimenter og deres aktioner.
Data fra de forskellige former for evaluering indsamles og drøftes i projektledergruppen og med
forskerne mhp. fremadrettet justering af projektet.
Projektet har i perioden frem til nu haft en produktion af enorme mænger af empiri irt. samtlige
eksperimenter, som vi alle i projektorganisationen kæmper en brav kamp for at finde den
nødvendige tid til at bearbejde. Her kan vi blot konstatere at vore ambitioner og virkelighed ikke
altid står mål med hinanden.
Projektet har ligesom i den første fase arbejdet med og afprøvet mange forskellige metoder for
mødevirksomhed godt inspireret af forskerne fra RUC. Samarbejdet i projektledergruppen og med
forskerne fra RUC fungerer rigtig godt. Sammen er vi til stor inspiration for hinanden og vi udvikler
os til stadighed sammen.
Dette projekts karakter og udvikling er ikke er sammenligneligt med noget andet, vi tidligere har
prøvet. Rammer og vilkår er meget anderledes og rollerne som henholdsvis projektledere, forskere
og projektdeltagere adskiller sig ligeledes fra vore tidligere erfaringer. Det er både et specielt og et
rigtig interessant projektdesign at arbejde med og som konstant udvikler og forandrer sig. Samtlige
medlemmer af projektorganisationen arbejder ihærdigt og med stor energi og stiller deres
ressourcer til rådighed for projektet hver dag ved siden arbejdet i deres respektive funktioner i en
presset og foranderlig hverdag. Arbejdsprocesserne er mange og tæller da også mange
fritidstimertimer.
Uden al den energi og ihærdighed fra alles side kunne et projekt af denne karakter ikke lade sig
gøre, så en KÆMPE STOR tak til alle for, at vi også kom i mål med denne fase af projektet PÅ
TVÆRS.
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Modul 3 er et rent teoretisk modul, hvor kun eksperiment 1 Sundhedsfaglig supervision er aktivt
med én aktion. Herefter følger modul 4, som er et rent klinisk modul med klinisk
undervisningsperiode i somatik på Rigshospitalet svarende til i alt 10 uger.
Projektklassens studerende fordeler sig på Rigshospitalets 6 sengebærende centre på
Blegdamsvejsmatriklen ud fra den lokale fordelingsnøgle. De kliniske undervisningssteder er de
samme, som blev anvendt til de studerende i modul 2 dog med få undtagelser. Det betyder også,
at de kliniske undervisere og kliniske vejledere, der er tilknyttet disse undervisningssteder har
været involveret i PÅ TVÆRS og derfor også kender til projektet og har arbejdet med de
studerende i projektet tidligere. Projektorganisationen valgte derfor denne gang at informere
samarbejdspartnerne i klinikken via et skriftligt materiale om projektets aktioner på modul 4. Hertil
kom udsendelsen af en særlig vejledning til de kliniske undervisere og kliniske vejledere ift.
eksperiment 4 Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer.
De projektstuderende følger ud over projektets egne aktioner centrenes normale
undervisningskoncepter ift. studerende i klinisk undervisning på modul 4.

Nedenfor ses projektets aktivitetskalender ift. projektklassen:
Aktivitetskalender
Modul 3
Introduktion af klassen til modul 3
Eksperiment 1 – Sundhedsfaglig Supervision efter skema
Introduktion af klassen til modul 4/Klassens time (1. april kl. 11.00-12.00)
Modul 4
25. april
kl. 8-8.45

”Goddag og velkommen” til de projektstuderende i klinik på Rigshospitalet
v/projektorganisationen
Forskere følger fem studerende i klinik i 2 dage og laver
fokusgruppeinterviews med studerende og kliniske undervisere og kliniske
vejledere

2. maj kl. 13-15

Eksperiment 2: Re-introduktion til PRM (FIN, NEU og HJE)

2. maj kl. 1314.30

Eksperiment 4: Introduktion til ”Fokus på medicinhåndtering i mødet
med patienten” ud fra materiale (HOC, ABD og JMC)

3. maj kl. 13-15

Eksperiment 2: Re-introduktion til PRM (HOC, ABD og JMC)

3. maj kl. 1314.30

Eksperiment 4: Introduktion til ”Fokus på medicinhåndtering i mødet
med patienten” ud fra materiale (FIN, NEU og HJE)

10. maj kl. 9-15

Eksperiment 3: Simulation og færdighedstræning (HOC, FIN og JMC)
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11. maj kl. 9-15

Eksperiment 3: Simulation og færdighedstræning (ABD, HJE og NEU)

Efter aftale i
centret

Eksperiment 2: Efterreflektion med PRM over skriftlig beskrivelse af fastlagt
studieaktivitet

23. maj

Eksperiment 1 – Sundhedsfaglig Supervision

6. juni 2016

Eksperiment 1 – Sundhedsfaglig Supervision

28. juni 2016

Delfi- evaluering af modulerne 3 og 4

juli 2016

Formidlingsartikel i IndenRigs

Ifm. det enkelte modul introduceres klassen på Metropol af projektleder eller en af
delprojektlederne i dennes fravær.
Ved introduktionen udleveres relevant skriftligt materiale eller der henvises mundtligt til tidligere
udsendt materiale mhp. at skabe klarhed for de studerende irt. til projektets aktioner på det
pågældende modul.
Klassen har tidligere givet udtryk for, at det er vigtig for dem at kunne skelne mellem, hvad der er
projektaktiviteter, og hvad der er almindelige modulaktiviteter, hvorfor denne praksis ligger helt
fast.
Ud over at have et introducerende formål, så indeholder seancen også klinikforberedende
elementer. Introduktionen bliver skemalagt i et samarbejde mellem projektleder og den
modulansvarlige underviser på Metropol.

Projektorganisationen bød de studerende velkommen til modul 4’ s kliniske undervisningsperiode
på Rigshospitalet med et fælles morgenmadsarrangement. De studerende fik her lejlighed til at
hilse på projektets ejer Helen Bernt Andersen, Vicedirektør som, ifm. et planlagt indlæg, bød de
studerende et varmt og stort velkommen. De studerende fik i den forbindelse lidt historie om huset,
hospitalets visioner og de igangværende store aktiviteter med på vejen. Efterfølgende tog
projektleder over med den del, der omhandlede det kliniske modul 4 og de planlagte aktioner dér
med udgangspunkt i det fremsendte introduktionsmateriale. De studerende fik også udleveret en
lille lommeudgave med information om selve projektet efter eget ønske. Dette med baggrund i, at
de ved Delfi-evalueringen efter modul 2 problematiserede det, at det kan være vanskeligt for dem
at forklare sig ift., hvad projektet egentligt går ud på, når de bliver adspurgt i klinikken.
Herefter foregik resten af introduktionen i de respektive centre.
Det var vores helt klare indtryk at de studerende var rigtig glade for samlet at blive budt
velkommen til klinikken, hvilket de også tilkende gav ifm. Defi-evalueringen efter de to moduler.
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Projektorganisationen har afholdt en klassens time ifm. den afsluttende fase af modul 3.
Ifm. modulerne 1 og 2, havde klassen en fast ”klasselærer” Lis Suhr, som samtidigt havde en aktie
ind i projektet (eksperiment 4’s delprojektleder). På modulerne 3 og 4 har klassen haft skiftende
undervisergrupper, der af naturlige årsager ikke har haft samme interesse og viden om projektet,
som denne klasse er en del af.
Projektleder og projektleders rolle i klassen har vist sig at have en større betydning for de
studerende end umiddelbart antaget. En af betydningerne kan bl.a. tillægges funktionen som en
gennemgående figur og informant for klassen, hvilke også er at spore i dette citat, der fik flest
stemmer i Delfi-evalueringen af modul 3. og 4 irt. spørgsmålet ”Som projektstuderende har jeg
oplevet det positivt, at……:”
”At Betina er så imødekommende og klar i mælet ”
Også karakteren af den information, der bliver givet værdsættes i evalueringen, hvilket fremgår af
følgende citat:
”Det betyder simpelthen bare så meget, at den intro, altså bare for at uddybe, hvad det er der
er positivet. De intromøder, som du har, fordi man bliver for det første informeret rigtig rigtig
godt og meget klart, du har virkelig tjek på det og det er der ikke nogen andre, der har lige
som dig – så det er virkeligt fedt, det synes jeg og man bliver virkelig motiveret, fordi pludselig
så forstår man hvad det er, og man kan se sammenhængen og jeg tror ikke at det nytter
noget at være med i et sådan projekt, hvis man ikke er motiveret til at være med i det….”

Klassens time har kun deltagelse af B-klassen og projektleder og anvendes til, at projektleder
stiller sig til rådighed for klassen. Her indhentes perspektiver på det; igangværende modul,
problemstillinger eller andet, der måtte presse sig på eller fylde i såvel projektøjemed som i
uddannelsen generelt. Her etableres et trygt rum, hvor alt i princippet kan behandles i al
fortrolighed. Fremkommer der særlige problematikker, der kræver en yderligere drøftelse eller
justering ift, projektet eller projektorganisationen, da kan projektleder med klassens tilladelse
viderebringe det sagte i relevante fora.
Det har vist sig at være en rigtig fin måde for projektleder og projektorganisationen at ”tage
temperaturen på stemningen” i klassen og en oplagt mulighed for de studerende til at kunne vende
deres synspunkter og perspektiver med projektleder. Her identificeres og opsnappes eventuelle
eksisterende eller fremtidige problemstillinger via en åben dialog mellem projektleder og klassen.
Disse bringes efterfølgende videre, med klassens accept til drøftelse i den øvrige
projektledergruppe med forskere mhp. eventuelle løsninger på problemerne og fremtidige
justeringer af projektet.

Gennemgår, ligesom de øvrige klasser på Metropol, en kontinuerlig reduktion i antal og klassen
tæller nu i alt 31 studerende efter afslutningen af modul 4.
Årsagerne til, at de studerende er gået ud af klassen, er heldigvis kendte i uddannelsessystemet
og kan begrundes ud fra gængse forklaringer som;
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Studerende der bliver gravide og går fra til barsel
Studerende, der vælger at flytte til andre egne af landet og fortsætte deres uddannelse dér
Studerende, der søger til udlandet ift. de muligheder, der er for dette i de enkelte kliniske
moduler
Studerende, der søger merit ift. deres tidligere uddannelse som Social- og
sundhedsassistenter.

En helt naturlig udvikling i klassesammenhænge på Metropol ifølge de ansvarlige dér.

I B- klassen er der en lille gruppe af studerende med assistentbaggrund, der fremadrettet har søgt
merit ift. afviklingen af modul 6. Det betyder, at tre studerende følger klassen i modul 8 og har merit
for modul 6, hvor de ikke er en del af klassen. De er tilbage igen i efteråret 2017.
Vi ved også, allerede nu, at to studerende bytter om på modulerne 8 og 6 ifm. udrejse i modul 6.
Desværre er disse to studerende ikke blevet tilstrækkeligt informeret om projektets flow ift.
modulernes rækkefølge med 8 og 6 og ikke 6 og 8, som også kan være tilfældet. Det betyder, at
disse to studerende ikke er en aktiv del af projektet ifm. afviklingen af modulerne 8 og 6. De
studerende er alle tilbage i klassen efterår 2017.
Alle studerende følger dog deres gruppe i Sundhedsfaglig Supervision også de studerende, der
har merit i klassens modul 6. De to studerende, der skal på udlandsophold vil dog være
fraværende i klassens modul 8.
Fra uddannelsesinstitutionen ved vi nu, at man har valgt ikke at fylde denne klasse op med nye
studerende, sådan som det først var planlagt. Et faktum, der på mange måder gør det nemmere
for projektet at arbejde med klassen også fremadrettet.
Projektklassen udtrykker stor glæde ved hinanden som klasse. De bekriver i flere sammenhænge
styrken og trygheden ved at have og kende hinanden. Værdien af dette bliver særlig tydelig i
svære situationer hvor de finder støtte og trøst i hinanden. Det er en klasse i trivsel og de
studerende er naturligvis rigtig glade for, at de også fremadrettet forbliver sammen igennem hele
uddannelsesforløbet.
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Evalueringen af SFS-aktionerne efter modul 1-2 var primært rettet mod et ønske om mindre SFS i
teorimodulerne samt en tydeliggørelse af formålet med SFS. Det medførte følgende justeringer:
- Korte teoretiske indlæg i SFS, for at tydeliggøre formål og teorier bag SFS
- Italesættelse i supervisionsrummet af sammenhænge mellem SFS og de kommunikative
kompetencer, som udgør en del af de studerendes læringsudbytter
- En løsere struktur i supervisionsrummet
- Aflysning af en enkelt SFS i et teorimodul
Her følger evalueringer og justeringer efter modul 3-4. Efter modul 5-8 evalueres igen.

Mødeaktiviteten i supervisorgruppen var oprindelig tænkt 1 x månedligt, men det har vist sig kun at
være realistisk med 5-6 gange årligt. Det administrative arbejde i forhold til koordinering af SFS og
tilhørende lokaler under hensyntagen til de studerendes moduler, skemaer, samt supervisorernes
kalender har vist sig at være temmelig omfattende.
Supervisor Claire Maria Welsh udgik af projektet efter modul 4 på grund af ny stilling, og i stedet
indtrådte supervisor Inge Laugesen, som nåede at deltage i SFS x 2 på modul 4 sammen med
Claire Maria Welsh.
Reduktionen i antallet af studerende i klassen, fra 40 til 31 i løbet af det første år, har medført en
sammenlægning af grupperne fra 5 til 4 med virkning fra modul 5. Gruppe 5, hvor der var færrest
deltagere (fem studerende) blev fordelt på de andre grupper. Solveig Østergaard som var
supervisor i gruppe 5 under modul 1-4 vil fremadrettet være tilknyttet gruppe 3 sammen med
Conny Larsen.

Projektleder: Anette Sørensen, Klinisk Underviser, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
1: Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, Direktionssekretariatet, RH
2: Britta Drostby, Klinisk underviser, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
3: Conny Larsen, Studievejleder, Professionshøjskolen Metropol
3: Solveig Østergaard, Uddannelsesansvarlig oversygeplejerske, Psykiatrisk Center Ballerup
4: Inge Laugesen, Afsnitsleder OPUS, Psykiatrisk Center Ballerup
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Der var oprindeligt planlagt SFS x 4; To gange i modul 3 (teoretisk modul) og to gange i modul 4
(klinisk modul). På grund af de studerendes ønske om færre gange SFS i de teoretiske moduler,
aflyste vi den ene gang i modul 3.

Formålet med dataindsamlingen er på den ene side at følge, hvad de studerende er optaget af på
forskellige tidspunkter i deres studie, altså ’indholdet i SFS’, og på den anden side at afdække på
hvilken måde de studerendes oplever, at SFS bidrager til deres læring og oplevelse af
sammenhæng, altså ’SFS som metode’. ’Indholdet i SFS’, forstået som italesættelsen af sygepleje
og sygeplejefaglige problemstillinger, og ’SFS som metode’, forstået som de studerendes læring
og oplevelse af sammenhæng, skal i fællesskab bidrage til en stærk ’professionsidentitet’.
Dataindsamling for modul 3-4 består af:
1. Supervisorernes LOG
2. Spørgeskema til supervisorerne i forhold til temaer og tiltag
3. Spørgeskema til de studerende i forhold til oplevet udbytte af supervision
Dataindsamlingsmetoder og empiri præsenteres, hvorefter fundene præsenteres samlet, på tværs
af dataindsamlingsmetoderne med inddragelse af Delfi-evalueringen den 28. juni 2016. Fundene
relateres til ’Indhold i SFS’ og ’SFS som metode’ samt ’Udvikling af professionsidentitet’.

Supervisorerne udarbejder, på samme måde som i modul 1-2, en LOG, hvor de noterer, hvilke
temaer de studerende bringer med til SFS. Logbøgerne fra SFS skal bidrage med viden om,
’indhold i SFS’ på forskellige tidspunkter i de studerendes uddannelse. Skemaerne fremsendes
kontinuerligt til projektleder for SFS-eksperimentet.

Dataindsamling i SFS skal tage højde for den ’fortrolighedsaftale’, der er indgået i alle grupper, og
som er forudsætningen for et tillidsfuldt og trygt rum. Det betyder, at vi som udgangspunkt
planlagde, at alle data skulle tematiseres og generaliseres. Herefter skulle de valideres af
supervisorerne, der skulle kunne genkende temaet og vinklen, men ikke kunne se, at det var netop
deres supervision med en bestemt studerende.
Dette har dog vist sig at indebære en så voldsom ’udvanding’ af de aktuelle temaer, at det
besluttes i eksperimentteamet, at gengive data relativt ubearbejdet. Det betyder, at supervisor og
studerende vil kunne genkende situationen. Andre vil dog ikke vide, hvilken studerende eller fx
hvilken afdeling den studerendes oplevelser er relateret til.
Supervisorernes LOG, SKEMA 1 (Bilag 1) viser en kronologisk bevægelse i de studerendes
gennemgående emner fra ”at være studerende” i forhold til krav og samarbejde, til ”samarbejde”
som dominerende emne, der suppleres af ”etik” og ”sygepleje”, hvor ”sygepleje” efterfulgt af
”samarbejde” og ”eksamen” har en dominerende position i modul 4.

10

Tendensen er, at fokus langsomt flyttes fra det dem selv som studerende og deres rolle til et øget
fokus på sygepleje og samarbejdet med både fagpersoner og patienter.
I nedenstående matrix er emnerne fra supervisorernes LOG tematiseret i overordnede temaer,
som er benævnt i den venstre kolonne. Disse temaer retter sig mod eller foregår i forskellige
læringsrum, her benævnt som kontekst i den øverste række (skema 2).

Formålet med denne evaluering er at lave et supplement til de konkrete emner som de studerende
tager op. Tanken er at identificere, hvad der rør sig i de enkelte grupper, som ikke kommer frem i
SFS, men alligevel ’lever’ i grupperne.
Supervisorerne har efter endt SFS fået tilsendt et spørgeskema med de tre spørgsmål efter den
sidste SFS i modul 4. Svarene er gennemlæst mange gange og tematiseret.
Spørgsmålene samt dominerende temaer gengives her:




De studerende oplever rollen som studerende vanskelig; der er fokus på deres person og
samtidig føler de sig overladt til sig selv
SFS opleves mere relevant i kliniske moduler; der er etiske og kliniske problemstillinger
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De studerende peger på fejl hos personalet og manglende overholdelse af
modulbeskrivelsens rammer
Træthed og manglende energi i forhold til studiet og SFS

Én supervisor har oplevet uro, én har fundet vanskeligt at fastholde sin supervisorposition
og en supervisor har oplevet, at manglende gejst hos studerende har påvirket hende
Større grad af inddragelse af alle studerende i det reflekterende team
Øget inddragelse af teoretiske begreber i relation til de studerendes erfaringer med
kommunikation

Forslag til læsning og drøftelse af artikler om SFS
SFS nu mere en fælles samtale end stram struktur
Fastlåshed i forhold til at det var svært for de studerende at se formålet med SFS
Anvende de studerendes skepsis som fundament for teoretiske oplæg/mere undervisning

Spørgsmålene er udarbejdet af supervisorerne i fællesskab. Formålet med spørgsmålene er at
undersøge udviklingen af de studerendes oplevelse og forståelse over tid, herunder at undersøge
eventuel modstand. Vores perspektiv er, at der er læringspotentiale i modstanden.
Spørgeskemaet blev udleveret til den sidste SFS (SFS 8) på modul 4, hvor de studerende fik 5-10
minutter til at udfylde skemaet. De studerende, der ikke deltog i den sidste SFS fik tilsendt skemaet
per e-mail af deres supervisor, hvorefter der blev sendt en rykker per mail højst to gange.
På det tidspunkt var der officielt 34 studerende i klassen. Ved en opgørelse i august 2016 består
klassen af 31 studerende. I alt modtaget 28 spørgeskemaer.
Spørgeskemaet bestod af fem spørgsmål, der var fordelt på et A4 ark. Svarkategorierne i
nedenstående skemaer varierer, fordi de ikke var givet på forhånd, men blev analyseret frem i
behandlingen af data.
I skemaet angives antallet inden for de forskellige svarkategorier. I parentes angives, hvor mange,
der har skrevet tekst ud over fx ja/nej etc. De skrevne svar analyseres og tematiseres. Derefter
angives de dominerende temaer i svarene.
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Mellem til 20 og 23 af de 28 studerende, der har udfyldt skemaet, er positive i forhold til SFS.
Det svarer til 71 – 82 %. Det fremhæves, at både situationer i forhold til samarbejdspartnere og
sygepleje kan tages op, og ensomhedsfølelsen lettes ved at dele og høre, at de andre har lignende
problemer, hvilket igen giver støtte og ideer til at håndtere egne problemstillinger. At dele med
andre hjælper til ikke at blive så ked af det.
Der er konkrete eksempler på, hvordan en erfaring fra SFS bringes tilbage i klinikken, og styrker
den studerende i sin beslutnings- og handlekompetence. De studerende udtrykker, at SFS er
lærerigt og giver eksempler på øgede kompetencer i forhold til refleksion og inddragelse af flere
perspektiver, herunder patientperspektivet, og de oplever en styrkelse af egen faglig selvtillid.
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Mellem 3 og 4 studerende, svarende til 11 – 14 % udtrykker, at de ikke har fået noget ud af SFS,
fordi de ikke selv er blevet superviseret på en problemstilling, eller synes de får lige så meget ud af
at tale med familie eller bekendte om deres problemstillinger.
Både/og svarene, 0 – 4 studerende, op til 14 %, handler primært om, at de studerende endnu ikke
er blevet superviseret på egen problemstilling, men oplever et udbytte i at lytte til og reflektere over
de andres problemstillinger.
Ved ikke/ubesvaret 5 – 6 studerende, svarende til 18 – 21 % er relateret til spørgsmål 3 og 5, som
er prospektive i forhold til anvendelsen af de i SFS opnåede kompetencer. Nogle studerende har
altså oplevet øgede kompetencer, men kan endnu ikke se deres anvendelse fremadrettet.

Målet er at udvikle et SFS-rum, hvor det er meningsfuldt og trygt at arbejde med SFS, ’metoden i
SFS’, således at SFS kan støtte den studerende i udviklingen af en stærk ’professionsidentitet’,
hvilket er rettet mod ’indhold i SFS’.
I det følgende sammenholdes fund på tværs af de fire dataindsamlinger relateret til målet.

Supervisorerne beskriver en bevægelse fra teoretiske til kliniske moduler, hvor ’SFS som metode’
opleves mere relevant af de studerende. Det understøttes af de studerende i Delfi-evalueringen;
SFS er blevet mere forståelig, og den nedsatte frekvens af SFS opleves som positiv. SFS ønskes
kun i kliniske moduler, hvor det giver bedre mening. Der efterlyses mere faglighed og en større
medinddragelse af de deltagere i gruppen, der ikke får SFS. Nogle ønsker fortsat mindre SFS.
Supervisorerne angiver i deres spørgeskema, at de studerendes skepsis anvendes anerkendende
ved at inddrage mere undervisning ind i SFS for at tydeliggøre sammenhænge. Ligeledes peger
supervisorerne på inddragelse af alle i teamarbejdet for at det giver mening for den enkelte, og at
rammerne skal være lidt ’løsere’ end i traditionel SFS.
Ifølge supervisorerne er det udfordrende at være studerende, og deres træthed og manglende
gejst har en afsmittende effekt på supervisorerne, der også i høj grad føler sig udfordrede i deres
supervisorrolle.
Mellem 20 og 23 af de 28 studerende, der har udfyldt spørgeskemaet, er positive i forhold til SFS,
hvilket svarer til 71 – 82 %. Blandt andet fremhæves det, at ensomhedsfølelsen lettes ved at dele
og høre, at de andre har lignende problemer, hvilket igen giver støtte og ideer til at håndtere egne
problemstillinger. At dele med andre hjælper til ikke at blive så ked af det.
De studerende fremhæver spontant i Delfi-evalueringen af hele projekt ”PÅ TVÆRS”: ”Det er godt
med supervision så man har et sted, hvor man kan gå hen og dele gode og dårlige oplevelser”.
Med 15 stemmer af 18 tilstedeværende, var udsagnet i top 3 og blev derfor drøftet med klassen.
Her udtaler flere, at de er glade for SFS, men at de ikke ser det som fagligt. De studerende er
fortsat undrende og spørgende, fordi de oplever, at SFS forgår forskelligt i de forskellige grupper.
Der blev igen talt om, at flere ikke bryder sig om, når der ikke er et bord. En studerende udtrykte, at
det var rigtigt uheldigt, at den ene gruppe havde skiftet supervisor 2 gange, fordi man jo opbygger
en tillid.
Mellem 3 og 4 studerende, svarende til 11 – 14 %, udtrykker i spørgeskemaet, at de ikke har fået
noget ud af SFS, fordi de ikke selv er blevet superviseret på en problemstilling, eller synes de får
lige så meget ud af at tale med familie eller bekendte om deres problemstillinger.
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Blandt de studerende, der svarer både/og, fordi de endnu ikke er blevet superviseret på egne
problemstillinger udtrykkes der et udbytte ved at lytte og reflektere over andres problemstillinger.
Flere studerende har oplevet øgede kompetencer, men kan endnu ikke kan forestille sig deres
anvendelse fremadrettet, hvilket gør det vanskeligt for dem at besvare prospektive spørgsmål.

Supervisorernes LOG fra modul 3-4 viste en bevægelse fra temaer som ”at være studerende” i
forhold til krav og ”samarbejde” hen mod ”sygepleje” som et dominerende tema. Supervisorernes
LOG fra evalueringen på modul 1-2 viste et stort fokus på rollen som studerende i forhold til
samarbejde med andre studerende og skolen samt valget af uddannelse, hvor sygeplejen udgjorde
en mindre del. Der sker altså en bevægelse i fokus hos de studerende væk fra deres rolle som
studerende, henimod sygeplejen som det dominerende ’indhold i SFS’.
Supervisorernes spørgeskema understøtter, at rollen som studerende i forhold til forskellige
samarbejdspartnere er et gennemgående tema. De studerende føler sig udfordrede af såvel krav
som mangler fra samarbejdspartnere. De studerende peger i besvarelsen af deres spørgeskema
på, at både situationer i forhold til samarbejdspartnere og sygepleje kan tages op.

I de studerendes spørgeskema er der konkrete eksempler på, hvordan en erfaring fra SFS bringes
tilbage i klinikken, og styrker den studerende i sin beslutnings- og handlekompetence. De
studerende udtrykker, at er SFS lærerigt og giver eksempler på øgede kompetencer i forhold til
refleksion og inddragelse af flere perspektiver, herunder patientperspektivet, og oplever en
styrkelse af egen faglig selvtillid. SFS beskrives gennem øvrige udsagn i Delfi-evalueringen som et
sted, hvor man kan dele og bearbejde oplevelser fra klinikken, hvilket giver støtte og udvikling af
refleksion og handlekompetencer.

De tre metoder til dataindsamling; ’Supervisorernes LOG’, ’Spørgeskema til supervisorerne i
forhold til temaer og tiltag’ og ’Spørgeskema til de studerende i forhold til oplevet udbytte af
supervision’, suppleret med uddrag fra Delfi-evalueringen, har hver især bidraget til såvel at
nuancere data som at validere fund, hvor forskellige undersøgelser, pegede i samme retning.
Om ’SFS som metode’ kan det konkluderes, at formålet med SFS er blevet klarere for flere
studerende på modul 3-4, og samtidig mere relevant i forbindelse med kliniske moduler. Et stort
flertal betragter SFS-rummet som et godt sted til at dele gode og dårlige oplevelser, og hvor der
gives støtte til at håndtere egne problemstillinger. I forhold til ’indhold i SFS’ ses en bevægelse fra
temaer som ”at være studerende” i forhold til krav og ”samarbejde” hen mod ”sygepleje” som et
dominerende tema. De studerende føler sig udfordrede af såvel krav som mangler fra
samarbejdspartnere og peger på, at både situationer i forhold til samarbejdspartnere og sygepleje
kan tages op i SFS.
Der er adskillige udsagn fra studerende, som peger på ’Udvikling af professionsidentitet’; erfaringer
fra SFS bringes tilbage i klinikken, og styrker den studerende i sin beslutnings- og
handlekompetence, øgede kompetencer i forhold til refleksion og inddragelse af flere perspektiver,
herunder patientperspektivet samt en styrkelse af egen faglig selvtillid.

15

Evalueringerne skal skabe viden om den mulige nytteværdi som SFS eksperimentet bidrager med,
samt danne baggrund for fremadrettede justeringer og opmærksomhedspunkter.
Vi fortsætter med tiltagene fra sidste evaluering, som er tydeliggørelse af formål og teoretisk
baggrund for SFS gennem korte indlæg i forbindelse med SFS, tydeliggørelse af sammenhængen
mellem SFS og de kommunikative kompetencer, som udgør en del af de studerendes
læringsudbytter i form af metarefleksion over supervisionen, samt en løsere struktur.
Desuden vil der fortsat være fokus på, at alle deltagerne i en gruppe inddrages aktivt, når én i
gruppen får SFS på sin problemstilling. Gruppemedlemmer, der endnu ikke har fået SFS på deres
problemstilling opfordres til at prøve det af, det giver en anden forståelse for SFS.
Fremadrettet vil vi være nysgerrige over for den modstand, der fortsat er hos en lille gruppe
studerende. Hvor der er modstand, er der ny information. Vejen til denne information, og den
læring, der ligger i den, er at invitere modstanden ind og give den plads. Det betyder i praksis, at
anerkende tilstedeværelsen af den studerende med modstand og give modstanden plads. Vi kan
ikke forvente, at alle studerende synes at SFS er en god ide for dem – men vi vil arbejde på det!
De studerende har en oplevelse af, at SFS foregår meget forskelligt i grupperne. Forskellige
supervisorer, andre studerende og dermed andre gruppedynamikker, samt individuelle oplevelser
og problemstillinger betyder, at det aldrig kan blive ens. Vi vil dog i efteråret 2016 på modul 7
afprøve en ens model for SFS i alle grupperne samtidig. Da efteråret 2016 består af et tværgående
modul samt modul 7, som begge er teoretiske, vil de studerende i hver gruppe få mulighed for at
beslutte om gruppen skal mødes til SFS én eller to gange i løbet af de to moduler.
I foråret 2017 afholdes der 4 x SFS i de to kliniske moduler 8 og 6 (psykiatri og primær).
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De vertikale søjler i nedenstående skema 1 viser de 5 SFS-grupper i vilkårlig rækkefølge. De
horisontale viser, hvilket nummer SFS har. SFS 1 – 4 foregik på modul 1 – 2 og vises ikke her.
SFS 6 blev aflyst. Desuden ses af søjlen til venstre om SFS er foregået i et teori- eller klinikmodul.
Tekst fremhævet med fed blå skrift betyder, at der blev udført SFS på emnet.

Hvis skemaet læses horisontalt er de gennemgående emner:
I SFS 5 ”at være studerende” i forhold til krav og samarbejde.
I SFS 7 er ”samarbejde” det dominerende emne, som suppleres af ”etik” og ”sygepleje”.
I SFS 8 får ”sygepleje” en dominerende position efterfulgt af ”samarbejde” og ”eksamen”.
Tendensen er, at fokus langsomt flyttes fra det dem selv som studerende og deres rolle til et øget
fokus på sygepleje og samarbejdet med både fagpersoner og patienter.
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Indledningsvis beskrives kort aktionerne og de opmærksomhedspunkter fra modul 2, der har haft
betydning for beslutninger omkring aktioner med PRM på modul 4. Efterfølgende redegøres for
PRM-aktioner, herunder empiri indsamling på modul 4. Afslutningsvis præsenteres centrale
resultater og anbefalinger til fremadrettede aktioner med PRM, i projekt sammenhæng PÅ TVÆRS
i fremtidens sygeplejerskeuddannelse.
På modul 2 var der to aktioner med PRM. Den første aktion var Introduktion til klinisk
beslutningstagende ud fra metoden PRM. Klassen blev introduceret og indført i klinisk
beslutningstagende ud fra metoden PRM.
Den anden aktion var Efterrefleksion over patientbeskrivelse med udgangspunkt i PRM. De
studerende skulle i forbindelse med deres fastlagte studieaktivitet udarbejde en patientbeskrivelse,
der dannede udgangspunktet for en refleksion med PRM. For at støtte de studerende i at indtænke
PRM systematisk i deres patientbeskrivelse udarbejdet PRM-eksperimentgruppen en guide;
kriterier for udarbejdelse af patientbeskrivelse på modul 2. Refleksionen med PRM forgik på de
studerendes kliniksted og blev faciliteret af Centrenes certificerede PRM- vejledere1.







PRM er en ny metode for de studerende. De var overvejende positive overfor PRM. De
studerende oplevede, at de var udfordret ift. at begribe og forstå PRM’s dimensioner.
Ligeledes viste empiriren, at de studerende var optaget af at adskille og sammenligne PRM
med sygeplejeprocessen
De studerendes begejstring var delte i forhold til guiden, der er udarbejdet i relation til
patientbeskrivelsen. Nogle studerende fandt den støttende, mens andre oplevede den som
hæmmende for deres skriveproces
De studerende oplevede aktion 2 Efterrefleksion med PRM som lærerig og meningsfuld i
deres klinikforløb

1

Rigshospitalets Hjertecenters kliniske undervisere certificere vejledere, som har projektstuderende, i
Sammenhæng PÅ TVÆRS i fremtidens sygeplejerskeuddannelse til PRM-vejleder. PRM- certificeringen
består af tre faser af to timers varighed.
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PRM er en ny metode for de vejlederne. De oplevede at PRM medvirkede til skabe struktur
og systematisk i vejledningsprocessen
Vejlederne oplevede ligeledes at refleksionen med PRM højnede de studerendes
refleksionsniveau, i forhold til hvad de hidtil havde oplevet i tidligere vejledningspraksisser

Det kliniske forløb på modul 4 har fokus på grundlæggende sygepleje til patienten, herunder
patientens fysiologiske behov og samspilet mellem sygeplejersken og patienten
(Professionshøjskolen Metropol 2016).
PRM indsatsens overordnede hypotese er, at anvendelsen af PRM vil styrke de studerendes
kompetencer til at træffe kliniske beslutninger i sygeplejen til patienten (PRM projektbeskrivelsePå Tværs, 2015).
På baggrund af de studerendes læringsudbytter for modul 4 samt evalueringerne fra de
studerende og PRM-vejlederne, relateret til tidligere aktioner har PRM-eksperimentgruppen valgt
der skal være to aktioner med PRM på dette kliniske modul:



Aktion1, modul 4: Re-introduktion til PRM
Aktion 2, modul 4: Efterrefleksion med PRM over skriftlige materiale udarbejdet efter
fastlagt studieaktivitet

Formålet med re-introduktionen var, at de studerende skulle reflektere over klinisk
beslutningstagende i sygeplejen ud fra PRM, herunder kunne beskrive2 metoden PRM.






At de studerende får kendskab til aktioner med PRM på modul 4
At de studerende kan genkende og beskrive PRM dimensioner
At de studerende reflekterer over klinisk beslutningstagen i sygeplejen
At de studerende reflektere over hvordan de vil anvende/inddrage metoden PRM i deres
konkrete uddannelsesforløb på modul 4

PRM-eksperimentgruppen havde flere didaktiske overvejelser i forhold til undervisningsform- og
indhold i aktionen. Bland andet blev de studerende inddelt centervis, i to grupper. Reintroduktionen foregik for hold 1 (studerende fra HJE, NEU, FIN centret) d. 2. Maj 2016 kl.13-14.30
og for hold 2 (studerende fra ABD, HOC, JMC) d. 3. Maj 2016 kl.13-14.30. Deltagerere fra PRMeksperimentgruppens Centre varetog re-introduktionen. De studerende skulle forberede sig ved at
2

Taksonomierne som anvendes er Solo-taksonomien ud fra John Biggs
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læse artiklen ”Kvalificering af den kliniske beslutning”, af Færch J og Bernild C. Sygeplejersken
nr.11, 2011.
I forhold til aktionens indholdsmæssige del blev de studerende introduceret til klinisk beslutning ud
fra PRM, herunder drøftelse af PRMs videns dimensioner og refleksion over teoretiske aspekter fra
modulerne 1, 2, 3 og 4 relateret til videns dimensionerne. Et centralt aspekt var ligeledes at
tydeliggøre, hvordan sygeplejeprocessen og PRM, som kliniske beslutningsprocesser, supplerede
og adskilte sig fra hinanden (jfr. Opmærksomhedspunkt fra PRM-evalueringsrapport modul 2, PÅ
TVÆRS 2016. Upubliceret). En tidligere studerende fra Hjertecentret deltog og præsenterede,
hvordan hun konkret havde arbejde med PRM, som læringsmetode i klinisk praksis, samt hvilke
”forstyrrelser” metoden havde igangsat hos hende, relateret til kliniske beslutninger i sygeplejen til
patienten.

Kl.13.00 -13.45:

Introduktion til klinisk beslutning ud fra PRM v. PRMEksperimentteamet

Kl. 13.50 -14.15:

Hvordan kan man som studerende arbejde med PRM i klinisk
praksis? v/ sygeplejerskestuderende fra Hjertecentret.

Kl.14.15 -14.25:

Introduktion til aktion 2 på modul 4 v. PRMEksperimentteamet

Kl. 14.25 -14.30 : Opsamling og evaluering v. PRMEksperimentteamet

I alt deltog 32 projektstuderende i Re-introduktionen til PRM (aktion 1, modul4) og seancen blev
faciliteret af seks deltager fra PRM-eksperimentteamet. To studerende var startet i projektklassen
på modul 3 og havde derfor ikke deltaget i aktionerne med PRM på modul 2.
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De studerende skal på modul 4 udføre en fastlagt studieaktivitet og efterfølgende udarbejde en
skriftlig beskrivelse. Det skriftelige materiale skal indeholde den studerendes beskrivelser af
teoretiske begrundelser for de(n) udførte sygeplejeinterventioner til patienten (Metropol;
Modulbeskrivelse for modul 4).
På baggrund af de studerendes positive evalueringer ift. læring på modul 2 relateret til aktionen
efterrefleksion med PRM, med udgangspunkt i skriftlig materiale, fastholdes denne aktions koncept
på modul 4. Refleksionsseancen med PRM blev afviklet lokalt i de enkelte Centre, hvor de
projektstuderede blev samlet i mindre grupper. Formålet med aktionen var, at de studerende med
udgangspunkt i det skriftlige produkt, udarbejdet i forbindelse med fastlagt studieaktivitet, skulle
reflekterer og kvalificere den kliniske beslutning, i forhold til den grundlæggende sygepleje til
patienten. Refleksionen blev faciliteret af Centrenes certificerede PRM-vejleder og afholdt inden
udgangen af den 7. uge i de studerendes kliniske uddannelsesforløb.
I alt deltog 29 projektstuderende i Efterrefleksionen med PRM (aktion 2) og seancen blev faciliteret
af 16 certificerede PRM-vejledere på Rigshospitalet.

I forlængelse af aktion 2: ”Efterrefleksion med PRM” har PRM -vejlederen mundtligt evalueret
aktionen med de studerende. Formål med evalueringen er at få indblik i hvordan de studerende
har oplevet at arbejdet og reflektere med PRM, med henblik på at kunne videreudvikle og justere
fremadrettet aktioner i projektet. De certificerede vejledere har stillet de studerende to spørgsmål;
”Hvordan har du oplevet at arbejde med PRM? Hvorfor tænker du at netop det er din oplevelse?”.
Flere af evalueringerne er lydoptaget og transskriberet af PRM-eksperimentgruppen, mens andre
er noteret af vejlederen i form af ustrukturerede feltnoter over de studerendes udtalelser.
De certificerede PRM vejledere er ligeledes bedt om at evaluere med udgangspunkt i to
spørgsmål; ”Hvordan har du oplevet at vejlede med udgangspunkt i metoden PRM? Hvorfor
tænker du at netop det er din oplevelse? ”. Formålet med evalueringen er at få indblik i hvordan
vejlederne har oplevet, at vejlede de studerende med udgangspunkt i PRM samt for at indhente
viden til eventuelle justeringer af fremadrettet aktioner og PRM-certificering. PRM-vejlederen har
noteret sin evaluering i form af ustrukturerede feltnoter. De studerende og PRM-vejledernes
evalueringer er bearbejdet af to nedsatte arbejdsgrupper (i alt fire deltager) fra PRMeksperimentteamet ud fra Kvale’s meningskondensering (Kvale 1997). Dette har udmøntet sig i en
PRM-evalueringsrapport for modul 4, som er diskuteret og kvalificeret i det samlede PRMeksperimentteam.
I forbindelse med aktion 2, er der desuden foretaget lydoptagelse af de studerendes mundtlige
refleksion med PRM. Der er i alt indkommet tolv lydfiler, som er transskriberet eksternt gennem
efteråret/vinter 2016. Bearbejdning af empirien forventes påbegyndt i sommer/efteråret 2017.
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PRM-eksperimentteamet har indsamlet de studerendes skriftlige materiale relateret til fastlagt
studieaktivitet. I alt 29 beskrivelser er indkommet. Bearbejdning af empirien forventes påbegyndt i
vinter 2017/2018.

De studerende er mundligt og skrifteligt informeret omkring forskellige metoder til indsamling af
empiri, ved projektleder Betina Wilhjelm. De studerende har underskrevet samtykkeerklæring ved
projektstart. I forbindelse med PRM er de studerende mundtligt informeret af PRM vejlederne og
de studerende har givet mundtligt sammentykke ift. PRM eksperimentets indhentelse af empiri i
form af; skriftlig materiale efter fastlagt studieaktivitet, vejledernes feltnoter fra studerendes
evaluering samt lydoptagelse af PRM-refleksion. De studerende er informeret om, at empirien vil
blive anonymiseret, opbevaret i lukket elektronisk rum og destrueret efter bearbejdning.
PRM-vejlederne er ligeledes informeret om evalueringen i feltnoteform vil blive anonymiseret og
destrueret efter bearbejdning. I forbindelse med lydoptagelser af refleksionen med PRM har
vejlederen frivilligt skulle indvillige heri og er informeret omkring anonymisering og destruering efter
empiribearbejdning.

I det følgende beskrives centrale temaer fra den kvalitative analyse af feltnoter indsamlet
umiddelbart efter afvikling af aktion 2: Efterrefleksion med PRM (jfr. PRM- evalueringsrapport
modul 4 (2016)). De studerende og PRM-vejlederne er forsat positive overfor det at arbejde med
PRM. Flere studerende udtrykker, at PRM fremmer deres refleksion og tydeliggøre de faglige
begrundelserne i sygepleje til patienten. En studerende udtrykker:
”…Jeg kan gode lide der her med i denne uddannelse, at man hele tiden skal begrunde
hvorfor man gør, og hvem der har sagt noget klogt om det? Hvad er det vi arbejder ud fra,
hele tiden det der ping pong frem og tilbage. Det kan jeg meget godt lide, og der synes jeg,
PRM er rigtig god til det” (PRM- evalueringsrapport modul 4, 2016)

Flere studerende beskriver PRM er en metode, der tilføre dem systematik og overblik i forhold til
patientens kliniske problemstillinger. Andre studerende beskriver den giver indblik i egen
læreproces. En studerende beskriver:
” Jeg har fået det godt med modellen, og den hjælper mig til at komme hele vejen rundt. Jeg
har tendens til at blive i de bobler, der optager mig mest. Med modellen bliver jeg gjort
opmærksom på de andre vidensområder. Man bliver klar over, hvor man er stærk, og hvor
man bør blive bedre til at lægge sit fokus. (Hvorfor tænker du, at netop det er din oplevelse?).
Det handler meget om, hvad jeg interesserer mig for, og hvad der falder mig naturligt” (PRMevalueringsrapport modul 4, 2016).

I flere feltnoter fremgår det, at nogle studerende oplever det kan være udfordrende, at de
præsenteres og arbejder med forskellige metoder i henholdsvis den teoretiske og den kliniske del
af uddannelsen. En studerende bekriver: ”Jeg har kun brugt PRM i klinikken. I skolen ”tæskes” vi i
andre”
En anden studerende fortæller:
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”Jeg tror, det er fordi, at i løbet af denne uddannelse, bliver vi bare præsenteret for ekstremt
mange af sådan nogle og tit sådan efter hvad lærerne synes er rigtigt brugbart og hvad
vejlederne finder rigtig brugbart og sådan noget, og man skal selv sortere rigtigt meget i de
der ting” (PRM-evalueringsrapport modul 4, 2016)

Ovennævnte peger på at flere studerende måske oplever et krydspres eller en vis læringsmæssig
”tilpasning” alt afhængig af, om de er i en teoretisk eller klinisk kontekst. Andre studerende
forholder sig mere pragmatisk til det at skulle navigere i forskellige kontekster, og ser det som en
personlig udvælgelsesproces.
I evalueringen fra modul 2 var flere studerende optaget af at sammenligne sygeplejeprocessen og
PRM med hinanden. I evalueringen på modul 4 fremgår det at de studerende oplever, at de to
metoder supplere hinanden på fin vis og kan noget forskelligt.
I forhold til vejlederperspektivet reflekteres i flere fletnoter over de studerendes udvikling og
læreproces relateret til PRM. En vejleder beskriver:
”Jeg synes der er interessant, at jeg kan se en progression i arbejdet med PRM. Dvs. de
studerendes udvikling i at træffe kliniske beslutninger – fra modul 2 til modul 4. Hvor enkelte
videns dimensioner på modul 2 blev vurderet uvæsenlige, bliver de nu vurderet væsentlige!”
Endvidere Interessant, at høre de studerende nu kan identificere hvilke videns dimensioner de
har en god faglig viden om samt hvilke videns dimensioner de skal arbejde mere med. Derved
er de gået fra ”ubevidst inkompetent ” til bevidst inkompetent/kompetent” (PRMevalueringsrapport modul 4, 2016)

Vejlederne beskriver som på modul 2, at PRM er en metode, der styrker vejledningsprocessen,
idet den medvirker til at holder fokus, fastholde, giver overblik og stuktur i vejledningsprocessen.
En vejleder beskriver: ”Jeg er stadig meget begejstret for modellen. Den hjælper til at styre
refleksionen og det bliver nemmere at gå i dybden med en enkelt problemstilling”. Enkelte
vejledere beskriver udfordringer ved, at vejlede ud fra PRM når studerende er ”mindre teoretiske
stærke”.
”Den pædagogiske refleksionsmodel kan være både god og svær at arbejde med når de
studerende har en begrænset faglig viden. …Såfremt at den studerende har en lille viden
indenfor videns dimensionerne er det svært at trække på andre forcer, som kan styrke den
studerende faglige udvikling” (PRM-evalueringsrapport modul 4, 2016)

En anden vejleder beskriver at PRM netop kan styrke overblikket og systematikken i
vejledningsprocessen af studerende som er ”mindre teoretiske stærke”
”Min oplevelse er at de studerende, som har begrænset teoretisk viden ofte bringer mange
emner i spil i refleksionen, da de ikke kan arbejde udtømmende med emnet. Ved brug af PRM
mister jeg som vejleder ikke overblikke over hvilke emner vi har været inde og berøre samt
hvilke emner vi mangler at diskutere og analysere ift. patienten.” (PRM-evalueringsrapport
modul 4, 2016)

Flere PRM-vejledere bekskriver, at de mangler rutine, fortrolighed og øvelse i at vejlede de
studerende ud fra PRM. De begrunder den manglende rutine i at anvende PRM skyldes, at den
ikke anvendes til i deres Prægraduate regi.
"Det er svært at bruge en model der ikke i øvrigt anvendes i forbindelse med undervisning og
vejledning. Den er ikke en ”integreret del af undervisningen”. Hvis man gik systematisk frem
kan vi godt se det er et godt og brugbart redskab, det var bare svært når alle manglede
kendskab/rutine i den."

En anden vejleder beskriver:
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"Vi som vejledere manglede også rutine i at anvende modellen i praksis, da den ikke
anvendes i afdelingerne i øvrigt."

I forhold til at udvikle en ”fælles” vidensplatform hos vejlederne omkring klinisk beslutningstagen ud
fra PRM har Hjertecentret Prægraduat Team valgt at certificere vejledere tværsektorielt.
Hjertecentret certificere kun vejledere, som har/eller skal have studerende i kliniske forløb fra
projekt PÅ TVÆRS. Grundtanken er, at de formaliserede aktioner med PRM kun faciliteres af
certificerede PRM-vejledere. Hjertecentret udbyder projektets periode i perioden certificering 2
gange årligt. Status over certificerede PRM-vejledere i projektets periode fra november 2015 til
januar 2017 – jfr. nedenstående skema.
Somatik (ABD, FIN, JMC,
HOC, NEU, HJE)

Psykiatri

Primær sektor

(PC Sct. Hans, Ballerup og
København)

(Frederikssund og Egedal
Kommune)

21 PRM vejledere

11 PRM vejledere

3 PRM vejledere

PRM-eksperimentgruppen somatik har en deltager, som forladt gruppen i sommeren 2016 grundet
jobskifte, efter modul 4, men har forsat repræsentation fra alle Centre på Rigshospitalet.

Opsummerende tyder det på, at aktioner med PRM styrker de studerendes retrospektive
refleksioner over de kliniske beslutninger, samt kvalificerer disse. Enkelte studerende beskriver, at
de har vanskeligt ved den organisatoriske ramme i PRM, men ellers synes de studerende at kunne
forstå og begribe den indholdsmæssige del af PRM.
Flere PRM-vejledere oplever, at de mangler erfaringer og kompetencer i forhold til at vejlede de
studerende med udgangspunkt i PRM. Vejledernes manglede kompetencer ift. PRM er et
essentielt aspekt som bør indtænkes i kommende didaktiske overvejelser, relateret til
fremadrettede aktioner med PRM i Sammenhæng PÅ TVÆRS, samt i certificeringsprocessen
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Formålet med simulationsindsatser kontinuerligt gennem sygeplejerskeuddannelsen, er at styrke
de studerendes kliniske og kommunikative kompetencer, evne til at samarbejde mono- og
tværfagligt, ledelseskompetencer og dermed evnen til at foretage kvalificerede kliniske
beslutninger.
For uddybning af evidensen og dermed belægget for anvendelse af metoden, begrebsafklaring og
overordnede didaktiske overvejelser, henvises til statusrapport for eksperiment simulation og
færdighedstræning i forandrings- og udviklingsrapport, første fase modul 1 og 2 projekt
Sammenhæng På Tværs (Frandsen 2016).
Denne statusrapport tager afsæt i status efter modul 2 indsatsen og de fremadrettede planer og
anbefalinger, hvorfor de kort opsummeres her.

Første simulationsindsats gennemførtes i modul 2 perioden, hvor de studerende deltog i et
simulationsscenarie med fokus på klinisk vurdering ud fra ABCDE principperne og ved inddragelse
af patientens perspektiv. Undervisningen gennemførtes dag 2 og dag 3 i klinikforløbet, i en 3
timers seance med 20 deltagere hver af dagene. De studerende blev før scenarieafviklingen
introduceret til simulation som metode og til ABCDE principperne. Simulationsscenariet indeholdt
briefing til scenariet og rummet, gennemførelse af scenariet, debriefing og gentagelse af scenariet
med samme rollebesætning med henblik på succesoplevelse. De studerende var inddelt i 4
grupper med 5 studerende i hver, således at alle studerende var aktive enten som aktør eller
observatør i scenariet.
Empiriindsamlingen foregik ved videooptagelse af både scenariet og debriefings, og der blev
anvendt simpads til dokumentation af korrekte handlinger.
Opsummerende kunne man konkludere, at de studerende tog Simulation som metode til sig, og
samtidig at det kunne være udfordrende at spille en rolle, som kræver indsigt i faget. En enkelt
oplevede, at det var grænseoverskridende at blive videooptaget, og frabad sig at filmen blev
anvendt til videre analyse. Vi erfarede herved, at vi ved valg af videooptagelse som
empiriindsamlingsmetode igen, må være mere tydelige omkring vores forventninger til deres
præstationer. Altså at det er et trygt læringsrum, hvor det er ok at lave fejl og øve sig, og dermed at
vi ikke forventer at alt er perfekt. Desuden tydelighed i forhold til hvordan vi bruger det indsamlede
materiale, som vi også informerede om i M2.
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I den kvalitative analyse af debriefings fra M2, arbejdede vi med forskningsspørgsmålet:

De temaer der fremkom ved analysen var:






Sårbarhed kontra tryghed i læringsrummet
Dialog og dynamik i rummet
Faktuel viden (naturvidenskabelig) kontra bløde data/ holdninger/ værdier
(humanvidenskabelig, kvalitativ)
Begyndende fornemmelse for klinisk beslutningstagning
Facilitators rolle- forvaltning af magten i rummet

Disse temaer bearbejdes og formidles i artikelform. Det der overraskede os mest, var hvor meget
de studerende allerede vidste på så tidligt et stadie af uddannelsen, at der allerede på dette stadie
sås tegn på klinisk vurdering og klinisk beslutningstagning. Denne begyndende indsigt vil vi bringe
med i den videre planlægning af M4 indsatsen.

Som beskrevet i M2 statusrapporten (Frandsen 2016), har der været en del udskiftning i
eksperimentgruppen, nogle har forladt gruppen da de fik andet job, andre er kommet til.
Eksperimentgruppen som har deltaget i M4 indsatsen:
Anne Frandsen (indsatsleder), klinisk undervisningsansvarlig
i HOC
Martha Topperzer, klinisk underviser JMC
Helle Bischoff, Klinisk underviser ABD
Anne- Marie Juul Elsborg, Klinisk underviser FIN
Pernille Trust Gotved Klinisk underviser FIN
Birgitte Engstrøm, klinisk vejleder NEU
Rikke Wûrtz, klinisk underviser HJE
Pernille Sejr Olsen, klinisk underviser JMC

Med den planlagte aktion er den overordnede hensigt, at der skal være sammenhæng og
genkendelighed i forhold til aktionen i modul 2, hvilket vil fremgå at nedenstående.

Det kliniske forløb i modul 4 har fokus på den grundlæggende medicinske og kirurgisk sygepleje,
at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og
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sygeplejerske (Professionshøjskolen Metropol m.fl. 2016A). Med udgangspunkt i dette
overordnede fokus, er læringsudbytter og målene for simulationen i modul 4 valgt. I dette modul
valgte vi at gennemføre en hel dags undervisning.
Formiddagens fokus var personlig pleje og træning af færdigheder i forbindelse med dette. I den
forbindelse fik de studerende også et kort input omkring farmakologi i form af cremer og sæber,
ved indsatsleder Lis Suhr, fra eksperiment 4.
Eftermiddagens fokus var klinisk vurdering af patienten ud fra ABCDE principperne og ved
inddragelse af patientens perspektiv. Her var bygget videre på scenariet der anvendtes i modul 2,
således at patienten var genkendelig for de studerende.





At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på
sygdom og lidelse
At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand herunder
ernæringstilstand
At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer
At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger

At foretage en klinisk vurdering af patienten ud fra
 ABCDE principper og
 ved inddragelse af patientens perspektiv

Undervisningen fandt sted et par uger inde i det 10 ugers klinikforløb, og bestod af en hel dags
undervisning kl.9-15. Holdet var fordelt på to undervisningsdage, med deltagerantal henholdsvis 15
og 16. Et par af de studerende var sygemeldt på dagen.
Underviserbemandingen til formiddagens undervisning var 3 stk., da man efter et teoretisk oplæg
inddelte gruppen i mindre enheder, som trænede personlig pleje i mindre lokaler under vejledning
fra klinisk undervisere. Den ene formiddag deltog et par kliniske undervisere som observatører.
Om eftermiddagen var underviserantallet 4, idet scenarierne udførtes i 4 mindre grupper med 1
klinisk underviser som facilitator i hver gruppe.

De studerende havde fået anvist anbefalet litteratur fra deres grundbøger som forberedelse til
undervisningen.
De studerende havde siden vi så dem i modul 2, haft modul 3 undervisningen, hvor temaerne er
sygepleje til patienter med diabetes, apoplexi og KOL (Professionshøjskolen Metropol 2016B).
Desuden havde de prøvet simulationstræning i modul 2, og var dermed bekendt med metoden.
Om formiddagen arbejdedes med viden om, forståelse for og kompetencer til udførelse af det
eksemplariske sengebad og observation af huden. Her var der mulighed for at genopfriske og
træne disse temaer, således at de var i frisk erindring til modul 4 forløbet
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Kl.9-9:10 Velkomst og program
Kl.9:10-9:55 Teoretisk oplæg og dialog om personlig hygiejne og observation af huden





Personlig hygiejne
Gennemgang af symptomer fra huden og relevante observationer ved afvigelser
Tryksårsscreening
Blufærdighed

Farmakologi/ cremer og sæber – input fra indsats 4
Kl.10:10-11 Det eksemplariske sengebad
Kl.11-12:15 Færdighedstræning i små grupper
Kl.12:15-12:45 Frokost
Kl.12:45-14:10 Simulationsscenarie i mindre grupper- træning af ABCDE og inddragelse af
patientens behov og ønsker.
Her har vi bygget videre på den case der blev anvendt i modul 2, således at der er nye
perspektiver og problemstillinger, men samtidig genkendelighed og dermed forhåbentlig
sammenhæng i metoden.
Simulationsscenariet består som i modul 2 af briefing, scenariegennemførelse, debriefing og
gentagelse af scenariet.
kl.14:10-14:40 Samlet evaluering

I forhold til formiddagens undervisning, havde vi den ene dag to kliniske undervisere som
observatører. De var de nye deltagere i eksperimentgruppen, og havde dermed ikke været
involveret i modul 2 indsatsen. Hensigten var, at de skulle observere hvad der skete, hvordan de
oplevede sammenhæng og hvad der ellers dukkede op.
I forhold til eftermiddagens simulationsscenarie, valgte vi at arbejde videre med samme
forskningsspørgsmål som i modul 2, nemlig:

Årsagen til dette var, at vi vurderede at der fortsat var mange perspektiver i relation til dette
spørgsmål, som vi endnu ikke havde fordybet os i. Samtidigt forestillede vi os, at der kunne være
perspektiver, hvor man ville kunne se en progression eller anden forandring i hvad der var på spil i
debriefings på M4 i forhold til M2.
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Mundtlig feedback fra de studerende i afslutningen af dagen
Observatørernes observationer fra formiddagens undervisning
Lydoptagelse af debriefings fra simulationsscenarierne om eftermiddagen, med henblik på
kvalitativ analyse. Vi valgte lydoptagelse i stedet for video, idet vi i modul 2 ikke brugte
billederne, og fordi lyden vurderedes bedre ved ren lydoptagelse end ved video.

De studerende blev mundtligt og skriftligt informeret om planlagte metoder til indsamling af empiri, i
forbindelse med den første introduktion til projektet ved projektleder Betina Wilhjelm. Alle har i
forlængelse af denne information underskrevet et samtykke erklæring, hvor det også fremgik, at de
uden konsekvens kunne trække deres samtykke tilbage, hvis de fortrød.
I forbindelse med simulationsindsatsen blev de studerende informeret om at vi ville lydoptage
debriefingen, og at disse optagelser ville blive brugt internt i projektet til analyse. At deres udsagn
ville blive anonymiseret i analyseprocessen. Desuden at vi ville slette optagelserne, når
analysearbejdet var færdiggjort, således at det ikke ville være tilgængeligt for andre
udenforstående.
Ovenstående blev planlagt med henblik på overholdelse af etiske retningslinjer for
sygeplejeforskning(SSN 2011)
De fem debriefings blev transskriberet, med udgangspunkt i en fælles transkriberingsmanual
(bilag 1). . Det endte med kun fem seancer grundet frafald af et par studerende om eftermiddagen
den ene dag.
Der blev afholdt en række workshops i simulationseksperimentgruppen med henblik på kvalitativ
analyse af det transskriberede materiale, med anvendelse af den samme systematik som i modul
2. Sine Lehn Christiansen, vejleder fra RUC, havde mulighed for at facilitere en del af
analyseprocessen. For uddybning af metoden i den kvalitative analyse, se statusrapport for modul
2 (Frandsen 2016).

De studerende fik mulighed for at give spontan feedback på dagen ved afslutning af
undervisningen. Se de konkrete udsagn i bilag 2.
De fremkomne udsagn viste, at der ved færdighedstræningen i personlig pleje var flere ting på spil.
Dels balancegangen omkring blufærdighed, både den studerendes egen blufærdighed i
undervisningssituation- en, som for nogle kom til at overskygge læringen, og samtidig var der
andre som oplevede det meget lærerigt at få nye øjne på basal sygepleje, og mulighed for at
spørge om alle de ting de var i tvivl om.
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I forhold til simulationen om eftermiddagen, blev der udtrykt lettelse over at det ikke blev filmet,
men kun optaget, hvilket bekræfter vores valg af metode til indsamling af empiri. Men én af de
studerende syntes dog, at videooptagelse ville være bedre, da det så ville blive taget mere seriøst.
Pointen at det skulle være andre end studerende som spillede roller som pt., var en gentagelse fra
modul 2 evalueringen, hvor det at spille pt. også blev oplevet som udfordring. Det kan være svært
at spille pt. når man ikke selv har oplevet dårlige patienter. Samtidig kan det være svært at spille
overfor en ”patient” som måske ikke lige reagerer autentisk, da vedkommende ikke selv har klinisk
erfaring.
Overordnet tilfredshed med at få repeteret personlig pleje og ABCDE principperne, og et ønske om
at det kunne have ligget på modul 2.

De to kliniske undervisere, der var observatører den ene formiddag, havde ikke en fælles struktur
for deres observationer. De havde begge på forhånd læst undervisermaterialet til dagen igennem,
og skrev noter undervejs.

Her er et par pointer fra observationerne:











Der kunne have været bedre sammenhæng mellem formiddagen og eftermiddagens
undervisning. Fx ved at italesætte ABCDE under sengebadet om formiddagen, og
eksplicitere de overordnede læringsmål for dagen. Det ville have givet en bedre rød tråd
Den ene observatør savnede teoretisk gennemgang af ABCDE principper i undervisningen.
Dette var dog et bevidst valg, da de studerende også arbejdede med det i modul 2
Formiddagens eksemplariske sengebad blev i det ene rum udført på en underviser, i det
andet rum på en dukke. Overvejelsen var, om det skulle have været gjort ens, og hvilken
betydning det kunne have at der var forskel
En bedre rammesætning før udførelse af personlig pleje, fx må de studerende forlade stuen
når de er selv er færdige, eller skal de vente til alle er færdige, hvilket vil give mindre uro.
Skal de studerende leve sig ind i situationen og spille en rolle under færdighedstræningen,
eller er det ok med spørgsmål og refleksioner undervejs..
Den ene observatør lagde mærke til, at der i undervisningen hos et par af underviserne
tydeligt lå personlige holdninger bag det der blev formidlet, frem for evidens på området. Et
eksempel var valget mellem Bag Bath klude kontra engangsvaskeklude ved personlig pleje,
et andet eksempel var en debriefing, hvor beskrivelsesfasen blev sprunget over, da denne
facilitator ikke mente den var nødvendig..
Der var refleksioner fra observatørerne omkring valget af studerende som patienter, da de
oplevede det var svært for de studerende, og gav udfordringer i forhold til autenciteten i
scenarierne.
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Ved den kvalitative analyse proces fremkom ét hovedtema med undertemaer:

Forvaltning af
magten i
læringsrummet

Den positive magt
der producerer god
klinisk læring
Den negative magt,
der forhindrer eller
udfordrer god klinisk
læring

I det følgende gøres nedslag på udvalgte og for eksperimentet interessante fund fra
debriefingmaterialet.

Overordnet set viste analysen af debriefings, at det havde stor betydning for læringen for de
studerende i simulationsscenarierne, hvordan magten i rummet blev forvaltet. Det drejede sig både
om den positive magt, som resulterede i god klinisk læring, og modsat den negative magt som
udfordrede læringssituationen.

Den positive magt som viste sig i debriefingsituationerne, kunne både udspille sig de studerende
imellem, og mellem studerende og facilitator.
Eksempler hvor den positive magt viste sig mellem de studerende, kunne være når studerende
kom med anerkendende kommentarer til hinanden:
C:” Jeg synes de gjorde det på en god måde. Det var behageligt. D sagde nu tager jeg lige og
flytter puden, og nu gør jeg lige sådan.. det føltes godt.”

Her var det en studerende der spillede patient i scenariet, som anerkendte måden hendes
medstuderende havde håndteret situationen. Det kunne også være en studerende som var
observatør i scenariet, der på en anerkendende måde påpegede mulige forbedringer i håndtering
af situationen. Studerendes forvaltning af magten i rummet viste sig på den positive måde, når de
gjorde hvad de kunne for at ”lege med” og leve sig ind i scenariet.
Facilitatorens måde at håndtere magten i situationen havde afgørende betydning for, hvorvidt det
blev en god læringssituation for de studerende. Når Facilitatoren brugte anerkendende tilgang og
minifismer3 i faciliteringen af debriefingen, skabte det tryghed og dermed et bedre udgangspunkt
for læring. Et par eksempler:
Fac:” ja, hvad siger du så B, hvad syntes du du gjorde godt inde hos pt?”

3

Metode til at nedtone – gøre noget mindre betydningsfuldt
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B:”øh..” E:” du tog mig da i hånden..(B): nåja jeg tog pt. i hånden og stillede mig over ved
ham”
Fac.” ja det gjorde du nemlig, og det er bare så vigtigt i forhold til relationen og skabe den
tryghed”.

Her bruger facilitator anerkendende feedback til en usikker studerende, hvilket medførte at den
studerende følte tryghed i situationen.
Et eksempel på brug af minifismer:
A: ” ja, vi glemte så nogen puder, ikke?”
Fac:” ja, der var vist ikke engang nogle puder I kunne lægge under armene”.

Ved at bruge minifismer og dermed legalisere de studerendes manglende interventioner i
situationen, skabtes tryghed og dermed bedre udgangspunkt for læring.
Det at være tydelig i rammesætning i scenarie og debriefing, og at facilitere debriefingen på en
systematisk måde, viste sig også at have betydning. Når Facilitatoren var tydelig i rammesætning
og systematisk i faciliteringen af debriefingen, fungerede det som et godt udgangspunkt for læring.
Et eksempel:
Fac:” prøv at starte med at fortælle hvad der skete..
B:” ja, men så kom jeg i kontakt med Grete og hun fortalte mig hvordan hun havde det. Jeg
analyserede hurtigt situationen, for at se hvad jeg skulle gøre. Så valgte jeg at starte med
”Breathing”, som åbenbart var det der generede hende mest.. jeg vurderede at hendes
respirationsfrekvens var høj og hendes saturation var for lav, så blev hun lejret i Fowlers leje.
Så kaldte jeg på en veninde som støttede mig”

I dette eksempel gjorde Facilitatorens rammesætning og systematik, at den studerende redegjorde
for situationen med tydeligt fagsprog og systematik. Det vigtige her var, at den studerende skulle
beskrive uden at analysere hvad der gik godt eller skidt i situationen, hvilket lykkedes.
Facilitator viste sig også at have en magtfuld rolle i debriefings, da facilitators vægtning af stoffet i
høj grad blev kopieret af de studerende:
B:” at en forvirret patient, kan få en til at overse, hvor vigtigt det faktisk er at måle værdier, for
det glemte vi helt”
Fac.:” derfor er det vigtigt, med fx EWS at man skal lave disse scoringer, så man ikke overser
de data som er vigtige. Hvad har du fået med C?
C: ” og at vi ikke rigtig brugte de oplysninger vi havde fra KISO, pga. Grete holdt os i gang.
Det er lidt bekymrende, men mon ikke vi lærer det?

Facilitator fremhæver her vigtigheden af at få foretaget EWS scoring, ikke at overse data som er
vigtige, hvilket fremhæves af den studerende efterfølgende.

Den negative magt i debriefingsseancer, kom både i spil studerende imellem, og mellem
studerende og facilitator.
I nogle debriefingsseancer viste den negative magt sig ved, at de studerende havde svært ved at
udstille sig. Det kunne komme til udtryk ved at den eller de studerende viste nonverbal modstand
ved at sidde med korslagte arme og andet lukket kropssprog, hvilket påvirkede stemningen i
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rummet. Det kunne også komme til udtryk ved at de studerende påpegede mangler i scenariet. Et
par eksempler:
.B: ” jeg ville have spurgt efter nogle puder, men der var jo ikke nogle..”
..A:” Det er altså også lidt kunstigt, når det er os selv der spiller, det ville have været godt hvis
underviserne var patienter..”

De studerende viste her modstand mod elementer i scenariet, som for dem gav udfordringer eller
forhindrede god læring. Når de studerende ikke ” leger med”, ikke tager scenariet og debriefingen
seriøst, påvirker det den kliniske læring negativt.
Facilitatorens måde at forvalte magten på i rummet havde også betydning for den kliniske læring.
Et eksempel:
Facilitator: ” lige for ikke at glemme, - hvad kaldes det at trække vejret hurtigt?
A: ”hyperventilere”
Facilitator: ” ved I hvad der kan ske, hvis patienten gør det?”
Tavshed i lang tid
Facilitator: man udlufter for meget PCO2, kan blive svimmel, samt luftskiftet er overfladisk. I
har vel hørt, at man kan give en plasticpose at ånde i, hvis nogen hyperventilerer.”

Facilitatoren efterspurgte teoretisk viden, hvilket resulterede i tavshed og usikkerhed fra
studerendes side. Det endte med, at Facilitatoren selv kom med svaret. I en del af
debriefingsseancer kunne man se, at de studerende ikke havde ABCDE principperne fuldstændig
present, hvilket overraskede da vi havde arbejdet med det på modul 2 også.
Når der mangler systematik i metoden i debriefingen, kunne det opleves udfordrende for
studerendes læringsudbytte. Et eksempel:
F:” vi startede med at drøfte, rollefordele os”
Facilitator: mm..
F: ” øhm, vi gennemgår lige kort patientens data, og vi kommer hurtig frem til der er en der
varetager målingerne, og så er der en der har kontakten til patienten og samtidigt også måler
respirationsfrekvensen.
D: det var meget ligetil
Facilitator: så i forhold til læringsudbytterne, nu er vi endda kun stadig i en beskrivelse, lavede
I da en systematisk ABCDE?
D: det synes jeg, griner

Facilitator havde lagt op til at det skulle være beskrivelsesfasen, men begyndte i stedet selv at
inddrage læringsudbytterne, og efterspurgte dermed de studerende analyse og vurdering af
situationen, hvilket ikke er hensigten i beskrivelsesfasen. Det at beskrivelsesfasen i debriefingen
ikke var klart til stede, fik den betydning, at de studerende og facilitator ikke havde samme fælles
opfattelse af hvad der var sket i scenariet. De fortsatte analysen ud fra forskelligt ståsted, hvilket
ikke er hensigtsmæssigt for den videre debriefingproces.
Opsummerende kan siges, at både studerende og Facilitators forvaltning af magt i rummet, har en
væsentlig betydning for udfaldet af undervisningsseancen.

Vi valgte lydoptagelse frem for videooptagelse af debriefings som metode, hvilket viste sig at være
en god plan. Lydkvaliteten var en hel del bedre en sidst, og vi havde ikke problemer i forbindelse
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med transskribering af debriefings. Samtidig gav flere studerende udtryk for, at de var glade for
ikke at blive filmet.
Observationerne gjort at de to kliniske undervisere, der var observatører den ene formiddag, kunne
have været mere strukturerede end tilfældet var, og samtidig kunne det også have været optimalt
hvis de havde observeret begge dage. Dette kunne dog praktisk ikke lade sig gøre. Men det var
værdifuldt at have to observatører, som ikke tidligere i forløbet havde været involveret i projektet,
da de havde et friskt blik på undervisningen.

Vi havde oprindelig en ambition om at udarbejde en artikel på baggrund af data fra modul 4, men
har på grund af arbejdspres valgt i stedet at præsentere resultaterne i denne statusrapport. Den
fremadrettede plan for formidling bliver i stedet senere i forløbet at se på hvilken læringsproces der
sker over tid, ved at sammenholde fundende fra analyseprocessen fra de forskellige moduler.

Fremadrettet skal vi sørge for at undervisningsplanlægningen er gennemarbejdet, således at der
er en tydelig rød tråd gennem hele dagen, for at skabe sammenhæng.
Fundende i analysen af debriefings har gjort os bevidste om vigtigheden af en fælles og tydelig
rammesætning og struktur i simulationsscenarier og debriefing for at opnå god klinisk læring.
Betydningen af at aktivere viden omkring de læringsmål, i dette tilfælde ABCDE principperne, før
man går i gang med scenariet, blev klart for os. De studerende var rigtig gode til ABCDE
principperne i modul 2, og det var ikke vores generelle opfattelse af dem på baggrund af modul 4
debriefings, hvor vi netop havde fravalgt at gennemgå ABCDE principperne. Det at scenariet
virker realistisk, og at der er de ting man skal bruge til interventionerne, har en stor betydning for at
de studerende kan leve sig ind i scenariet, tage det alvorligt, og dermed opnå god klinisk læring.
Det vil være mest optimalt hvis det ikke er studerende selv der spiller patienter, da de pga.
manglende klinisk erfaring har svært ved at spille patientsituationen realistisk og dermed give med
og modspil til sine medstuderende.
Sidst men ikke mindst havde vi i simulationsgruppen en refleksion omkring betydningen af de
studerendes indbyrdes relation i forhold til lysten til at udstille sig i et simulationsscenarie og
debriefingproces. Vi har ikke kunne se det tydeligt i det transskriberede materiale, men kunne
fornemme at der var noget på spil der, som kunne være relevant at undersøge evt. via
følgeforskerne.
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Anonymiser de studerende som medvirker i debriefingen. Dette kan gøres ved at kalde
dem A, B, C..
Undervisernes navne må gerne fremgå, da det giver mulighed for at sammenholde
optagelserne af scenarierne med indholdet i debriefingen, og dermed som underviser få
feedback på om man har været rundt om relevante emner i forhold til hvad der skete i
scenariet
Nedskriv debriefingen ordret.
Ved pause, skrives (kort pause el. lign.)
Ved mange fyldord, som ikke har betydning for forståelsen eller fortolkningen, kan disse
efter skøn udelades
Hvis der er elementer på videooptagelsen som man vurderer, har betydning for
fortolkningen af udsagnene, fx kropssprog, noteres dette også.

Inspiration fra Kvale: Interview, kap. Om transskribering af interview.
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Glade for intro til personlig hygiejne
Grænseoverskridende at skulle vaske en man kender
Grænseoverskridende at skulle vaske en man ikke kender
En studerende vil gerne se/høre sig selv agere og kommunikere – vi aftaler at vi på modul
11 kan tale videre om at bruge optagelser i debriefing
To studerende melder ud at de har problemer med simulation. De har svært ved at se hvad
de får ud af det? De synes det er ”kunstigt opstillet” Som studerende på en børneafdeling,
”kan jeg ikke se hvad jeg tager med til i morgen, for forældrene varetager alt”
Blufærdighed – og refleksion over hvad man gør med patienter der ikke er blufærdige, men
modsat heraf – og det var godt.
Lærte meget af den personlige nedre hygiejne – om at invadere andres intimsfære og
personlige grænser
De studerende ønsker mere autencitet (eks. Forhud på attrapperne)
For at fjerne barrierer omkring at komme til at tage det hele mere seriøst, synes de
studerende at der skal være nogle andre til at spille patienter. Men de ønsker heller ikke det
skal være underviserne
Det er et trygt læringsrum
Der kan spørges ind til nogle etiske eller grænseoverskridende områder, som ikke er
nemme at spørge ind til i klinikken
Det er fint at blive opdateret i ”ABCDE” og hygiejniske principper
Det er fedt med tid til nogle diskussioner omkring grundlæggende sygepleje
Dejligt at være sammen med sine studiekammerater
Rigtig godt at der kun optages lyd i debriefing, det er mere befriende
Fedt at have fået nogle nye øjne på basal sygepleje
Det skulle have ligget tidligere i perioden, allerhelst i modul 2
Det ville have været bedre med video i debriefing, så tages det mere seriøst
Det kunne være rart med et scenarie hvor underviserne spillede seancen, så kunne vi se
hvordan den eksemplariske handling udføres
Scenariet er for kort tid
Svært at spille over for sine studiekammerater

38

Projektet benytter sig af Delfi-metoden til evaluering af modulerne 3 og 4 (se bilag 1)
Projektledergruppen peger fortsat på denne metode med baggrund i, at man i gruppen bl.a. har
rigtig gode erfaringer med denne og finder metoden egnet og relativ uformel. Vigtigheden i at
vælge en evalueringsform, hvor alle B-klassens studerende har mulighed for at blive hørt, uden at
blive forstyrret af de andres perspektiver og svar, er betydningsfuld for projektet. Den enkelte
studerende vil derefter i evalueringsprocessen kunne lade sig inspirere af sine medstuderende. På
den måde indgår de studerendes oplevelser i den fremtidige justering af projektet.
Metoden fordrer et højt tempo og intuitive svar.
De studerende bliver fra start adspurgt om de har noget i mod at evalueringsseancen optages på
bånd.
19 studerende fra B-klassen var mødt op til evalueringen, der også havde besøg af projektets to
forskere. Nogle studerende havde endnu ikke afsluttet deres eksamen og andre var tilsyneladende
taget afsted til Roskilde Festival kunne klassekammeraterne fortælle, hvilket måske også kan
forklare det relativt sparsomme fremmøde.
Først var der planlagt et indlæg fra projektets to forskere; Sine Lehn-Christiansen og Mari Holen
med udgangspunkt i fund fra deres første følgeforskningsrapport irt. modulerne 1 og 2. Her mødte
forskerenes arbejde med forskellige profiler blandt de studerende, deres motivation for at vælge
uddannelsen og deres tanker om det at skulle ud i det kliniske felt, stor interesse og
genkendelighed i gruppen af studerende. Det gav en ekstra refleksion at blive spejlet på denne
måde var bl.a. noget af deres respons.
Forskerne fortalte også kort om deres oplevelse med at følge fem af de studerende ude i felten i 12 dage på modul 4. Databearbejdningen var på daværende tidspunkt endnu ikke foretaget, men de
kunne fortælle, at det var meget spændende at observere de studerendes meget forskellige vilkår
ifm. klinisk undervisning, kulturer, læringsmuligheder etc. på det samme hospital. Begge forskere
udtrykte stor forståelse for de studerendes udfordringer ift. det at kunne finde sig tilrette og ”gøre
det rigtigt.” Den ene af forskerne kunne berette om sin egen oplevelse med en oversygeplejerske
irt. uniformsetikette og det ikke at være korrekt klædt på i klinikken.
Dernæst gik vi i gang med selve evalueringen.

Her er de tre udsagn, som fik flest stemmer i Delfi-evalueringens første fase i relation til
spørgsmålene:

”Som projektstuderende har jeg oplevet det positivt, at……:”
1. ”At Betina er så imødekommende og klar i mælet ”
2. ”Det er godt med supervision så man har et sted, hvor man kan gå hen og dele gode og
dårlige oplevelser”
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3. ”Det er godt at være tilknyttet et hospital, især fordi det er RH for det er et fantastisk
hospital”

” Som projektstuderende kunne jeg godt tænke mig at …….”
1. ”Mere SIMlab i modul 3”
2. Den simulation som vi tilbydes stemmer fagligt overens med den som afdelingen ellers
tilbyder, nu hvor vi ikke deltog i den”
3. ”Fast ugentlig time (morgenmøde evt.) i klinikken med klassekammerater evt. til
undervisning, udefra, undervisning studerende imellem, støtte og løbende evaluering af
egen læring og klinikforløbet”
Delfi-evalueringens anden fase er en dialog med de studerende med udgangspunkt i ovenstående
udsagn som, med de studerendes tilladelse, optages på lydfil.
Arbejdsprocessen omkring analysen af Delfi-evalueringens resultater har været en transskribering
af: 1) Klassens skriftlige besvarelser af de to spørgsmål, der blev stillet i evalueringsseancen og 2)
Lydoptagelser ift. en uddybende dialog omkring de tre svar inden for hvert af spørgsmålene, som
havde fået flest stemmer. I den videre bearbejdning af teksten har vi identificeret temaer i
tekstmaterialet. Disse fund fordeler sig på temaer af en mere overordnet karakter og temaer og
udsagn, der relaterer sig direkte til projektets fire eksperimenter.

Nogle af temaerne med tilhørende udsagn relaterer sig til værdien af intromøderne og klassens
time samt projektleders rolle ift. klassen. Disse er medinddraget tidligere i denne rapport ifm.
behandlingen af projektets aktuelle aktiviteter.
Et andet tema, der træder frem er tryghed og hvad det er, der skaber tryghed for den studerende.
Her fremhæves det, hvad det betyder at være tilknyttet ét kliniksted. Opmærksomheden skal
naturligvis henledes på, at de studerende har været på samme sted både i modul 2 og 4 på
Rigshospitalet:
Det er godt at være tilknyttet et hospital, især fordi det er RH for det er et fantastisk hospital”

”Altså tænker jeg også på noget så basalt som for min egen skyld, er det rart at jeg kan finde rundt og jeg
ikke skal lære et nyt hospital at kende, men jeg ved hvor man klæder om, jeg ved hvor man gå ind og jeg
kender opgangene og kan snart forhåbentligt finde rundt i kælderen også og sådan noget. Det giver mening
og jeg kan føle mig hjemme og ved jeg kommer tilbage hertil i stedet for jeg skulle lære et nyt hospital at
kende.”

Det at kunne se patientforløb i et sammenhængende perspektiv har betydning for de studerendes
læring, og om det siger de:
”Jamen bare det der med, at man kan, man får fornemmelsen af, at det er et sammenhængende forløb, altså
patienterne kan gå videre i huset til den næste behandling de skal og det synes jeg også giver én, som
personale, fornemmelsen af, at der er sammenhæng og at folk bliver færdige”
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”….det der med at se sammenhængen mellem afdelingerne fordi de er samlet, altså nu har jeg været på et
meget komplekst afsnit, hvor de har alle mulige ting, og der kan man virkelig se det samarbejde, der er på
tværs af afdelingerne, og det synes jeg er rigtigt fedt.”

Herefter følger temaer og udsagn der relaterer sig direkte til de fire eksperimenter; Supervision,
Simulation, Medicinfokus og PRM og her følger et lille udpluk af disse.

Det er godt med supervision så man har et sted, hvor man kan gå hen og dele gode og
dårlige oplevelser”
De studerende taler om, at det er blevet mere fagligt relatérbart og at det er gået op for dem, hvad
supervision kan bruges til:
”Jeg synes, det har været positivt, fordi det er blevet mere fagligt i denne her omgang.”
”……….man har fundet ud af, hvad det er, det kan bruges til, jeg synes det er noget, der er relevant for alle.”
” man snakker om det man oplever på hospitalet, man tænker det kunne jeg også have stået for, stået i og
tænkt hvad ville jeg stille op eller, det synes jeg virkeligt er positivt, at det er blevet til det i stedet for
personlige problemer.”

Dog synes forskelligheder i den metodiske fremgang stadig at optage dem og ikke mindst det
udfordrende i at skifte supervisor.
”Jeg er lidt nysgerrig på supervision, for vi havde en vikar sidste gang, og det med, at der var så stor forskel
på måder at supervisére på synes jeg.. jeg har tænkt lidt over det, at det er lidt underligt, at vi ikke har den
samme form for supervision, at der er så stor forskel i det”
”Jeg synes det er rigtigt ærgerligt at vi nu anden gang skal skifte supervisor fordi man bruger rigtig meget,
nogen gange på, hvem er vi, hvem er du som supervisor, hvordan gør vi det og sådan noget, og det synes
jeg er rigtig ærgerligt”.

De studerende påpeger simulation som en god klinikforberedende undervisning, der med rette kan
finde sted i teorien:
”Simulation kunne stå tidligere en praktikken på hospitalet, fordi vi kunne forberede os bedre til praktisk
nuancer i praktikken”

”Det er en god ide først at komme på simulation og forberede os til at komme til klinikken og vi kan være
klogere og fordi, når vi kommer første gang på klinikken og vi ikke har så store erfaringer og jeg tror det
passer bedre.”
”Så havde det givet mening, hvis jeg var på skolen, der havde vi lært om teorien rent til urent og alle de der
ting, og så havde det måske været godt at prøve det på en dukke, før man gjorde i virkeligheden, når man
nu aldrig havde gjort det før.”

Nogen studerende har ladet sig forstyrre af, at simulationstræningen ikke har haft det for dem
relevante patientklientel i fokus:
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”….…….” jeg har i hvert fald bare haft så meget fokus på, nu er det en børneafdeling jeg er på og det er det
her jeg skal lære på det her modul, så at skulle begynde at lære at tænke på sengebadning på et voksent
menneske og de her ting, det har været svært og få til at hænge sammen.”

De studerende fremhæver tiden til at stille spørgsmål som noget positivt:
”…jeg synes det giver en tid til at stille de spørgsmål, som man måske ikke altid får stillet ude i praktikken
fordi man ikke lige stiller det hen over hovedet på patienten, så glemmer man det bagefter ………når man
står der og man er ikke særlig mange og man har nærmest en sygeplejerske hver af grupperne … så er der
tid til at spørge ”

Nogle studerende har det tydeligvis dårligt med metoden og finder den grænseoverskridende og
efterlyser klinisk færdighedstræning som erstatning:
”Jeg synes det var mega akavet og pinligt, man får sagt dumme ting og sådan noget, og ikke fordi, der
måske skal være mindre af det…”,
”….her sidst hvor vi havde personlig hygiejne, der synes jeg det var overflødigt og grænseoverskridende, at
vi skulle bruge os selv så meget, det der med, at vi skulle have korte shorts på og vi skulle ligge der, som om
det var vores eget underliv, altså jeg kan sagtens se ideen i, at vi skal prøve ……det er ikke nødvendigt det
skulle være så tæt på, så realistisk, det synes jeg blev for meget og det fjernede fokus fra mig i hvert fald .”

De studerende taler dels om trygheden ved at kende hinanden men også det useriøse, der kan
opstå netop ved dette samt selve oplevelsen af autensitet i situationen:
”….det er nogle trygge rammer man er i blandt, men jeg synes også det blev en lille smule mere useriøst,
der var rigtig meget latter og folk kunne ikke tage det seriøst at man skulle vaske en af dem, man kender”

De studerende påpeger et manglende vejlederfokus og efterspørger mere vejledning ift. medicin:
”Jeg kunne godt tænke mig, det er mig der har skrevet det, jeg kunne godt tænke mig, at der var mere
vejledning i medicinhåndtering og hvordan vi fik det ind i modulet…. ”

De studerende påpeger et manglende vejlederfokus på logbogen og efterspørger mere vejledning
bl.a. ift. anvendelse af denne:
”Jeg har intet udfyldt, jeg har lagt mærke til den, jeg har reflekteret over den, jeg har overværet det, men jeg
har intet registreret omkring det”
”…Jeg har kun printet den logbog ift. medicinhåndtering og der er intet udfyldt. Jeg er heller ikke blevet
spurgt om det, og nu ved jeg, at ham jeg var på afdeling med, han har lige spurgt vores kliniske underviser,
og hun sagde, fordi jeg sagde hvor skal, skal vi uploade eller hvad skal vi egentligt med det her. Jamen det
var fuldstændig ligegyldigt, det var bare til vores eget brug.”
”Ja sig til os eller guide os i retning af, hvordan skal vi bruge det og hvornår skal vi gøre det.”
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Det manglende fokus i klinikken har igangsat egne initiativer:
”Jeg har bare gjort det i mine studieaktiviter, det der med medicinen, så har jeg valgt et præparat og skrevet
om det”
”Jeg synes, at jeg har prøvet at fokusere på det i mit eget hoved og forstå, også fordi jeg var på en afdeling,
hvor der blev brugt meget medicin, som havde rigtig store konsekvenser for patienterne, men det kunne
være rart, efter som det er et punkt på dagsordenen …. så måske ha’ et møde, hvor man faktisk udfyldte,
altså hvis man nu siger, du skal lave en liste. f.eks til din studieplan, som vi også har skullet lave alle mulige
andre lister og ting og sager.”

Fokus eller mangel på samme svarer ikke til de studerendes forventning, hvilket påvirker udbyttet:
” Jeg lavede den jo også, men synes også bare stadig, efter det, synes stadig det er mangelfuldt eller hvad
man siger, jeg havde måske forventet, der var mere omkring medicin, for hvis det bare er det, det synes jeg
måske er…”

”…det ved jeg godt, men hvis det, der er pointen med en del af projektet, at medicinen skal komme tidligere,
så synes jeg ikke at jeg har fået nytte af det ind til videre.”

Vejlederne mangler viden om hvad et fokus på medicinhåndtering indebærer:
”Jeg manglede bare noget refleksion med sygeplejersken omkring det, jeg følte at det virkede som om
sygeplejersken ikke rigtig vidste hvordan………, det kan godt være vi havde fokus på medicinhåndtering,
men hvad indebærer det?”

De studerende efterlyser til eksempel en ”snak” om de forskellige præparater de støder på:
”Der var ikke så meget refleksion over det, så det var bare, nå det gør du bare. Ellers kunne jeg få lov til at
hælde nogle d-dråber op eller noget Panodil eller et eller andet, men vi mangler bare noget mere snak om,
hvad gør det her medicin. Den del manglede i hvert fald for mig synes jeg .”

Sygeplejersker som positive og negative rollemodeller eks. ift. hygiejne omkring
medicinadministration og andre fejl . Nogle studerende er kommet galt afsted ved at påpege det,
de har observeret og andre har valgt den mere ydmyge rolle:
”påpegede sagde hun ”det der kan jeg slet ikke, du må gå”
”Man får virkelig også af se andres fejl, når de gør noget forkert, om man så siger det eller ej. Jeg har set
rigtig mange dumme ting, men vælger bare at huske på det og tænker sådan vil jeg i hvert fald ikke gøre de så man kan også bruge det til noget, når nogen laver fejl.”
”…jeg tænker bare, vi måske også skal være ydmyg i vores rolle, og at vi kommer for at lære, og
selvfølgelig, jeg har også flere gange spurgt ”skal man egentlig have handsker på, når man gør det her” men
det tænker jeg, er med en ydmyghed, så hun kan sige ”det ved jeg ikke” og så kunne hun gøre det videre
hun ville, selv om jeg godt ved hun burde have haft handsker på.”

”Så jeg tror også bare vi kan tænke ringtig mange tanker, men vi kan også overveje hvad vi kan sige højt, i
den rolle vi nu har.”

De studerende taler tydeligvis sammen om hvordan PRM modellen anvendes i de forskellige
afdelinger og hvordan de oplever det, at der bliver spurgt ind og måden det foregår på. For nogle
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tangerer det en eksamensoplevelse medens andre har det helt fint med det og det at afprøve,
hvordan det ville være i en eksamenssituation:
”….PRM-modellen bliver brugt på forskellige måder i afdelingerne.”
”…refleksion – det var lige som en eksamen, hvor der var to sygeplejersker og mig og min kollega, og der
kom et spørgsmål efter det andet spørgsmål, og jeg synes det var utroligt ubehageligt for jeg fik
præstationsangst”

”Altså det var lidt det samme vi gjorde vores kliniske vejledere sagde bare lige inden vi startede, at hun ville
prøve at stille spørgsmålene lidt lige som hun ville gøre til eksamen bare for at man sådan, det var ikke
sådan, det var bare sådan at vi kunne få en fornemmelse ….. .” Det synes jeg var ok, når man blev gjort
opmærksom på, at det var det der skulle foregå.”

De studerende finder PRM som et anvendeligt værktøj ifm. opgaveskrivning, hvilket fremgår af
følgende udsagn:
”…vi brugte den som et værktøj til, hvordan kan vi tænke PRM ind i opgaven næste gang.”
”Ja eller i hvert fald en model til at sikre mig, at jeg kom hele vejen rundt, fordi så kunne jeg se, at der er
rigtig meget af denne her bobbel og ikke så meget af denne her bobbel med patientens perspektiv f.eks. så
måske manglede der i virkeligheden noget om patientens perspektiv i opgaven.”
”Jeg var i hjertecentret, altså hvor de har opfundet PRM-modellen så vi brugte den slet ikke på den måde til
fastlagte studieaktivitet, vi havde studieunit en gang om ugen, hvor vi hver gang, hele tiden skulle
præsentere en patient på en måde og hvor man lige som bagefter gik PRM-modellen igennem, for netop at
tjekke har du haft det med, på en eller anden måde, blev den lagt som et indbygget program, som du
næsten bare skal have i dig, for at sikre at nå hele vejen rundt om patienten, og de brugte det meget til
faglige diskussioner ude på afdelingen. Man kunne godt mærke det var noget der var indarbejdet hos dem,
og den fastlagte studieaktivitet og det skriftlige det blev faktisk efter prøvekriterierne hos os men ikke sådan
egentligt som PRM-model”
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De studerende evaluerede ud fra følgende procedure med tilstedeværelse af fire fra
projektledergruppen:
1. Delfi- metoden introduceres i plenum.
2. De studerende inddeles ikke i grupper
3. Der udleveres et papir til hver studerende. De studerende skriver max. tre forhold i tilfældig
rækkefølge til hver af de påbegyndte sætninger:
”Som projektstuderende har jeg oplevet det positivt, at………………………”, og
”Som projektstuderende kunne jeg godt tænke mig at…………….”.
Der afsættes cirka 5 minutter til at udfylde papiret.
4. Når alle studerende er færdige med at skrive sendes papiret videre til sidemanden på
venstre side (med uret). Proceduren gentages indtil papiret har været hele vejen rundt og
ender hos den, der startede. Den studerende, der modtager papiret, markerer med en streg
ud fra de udsagn han/hun er enig i.
5. De udsagn under hver af de to kategorier med flest streger samles i overskrifter på tavlen.
6. Herefter iværksætter de tilstedeværende projektledere en dialog omkring de udsagn, der
har fået flest streger. Dialogen optages på bånd med klassens tiladelse.
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I denne periode af projektet fødes ideen til nye måder at samarbejde med projektets kliniske
undervisningssteder mhp. en opnåelse af en større ejerskabsfølelse og dybere involvering i
projektet, end det har været tilfældet hidtil.
Projektorganisationens ambitioner, ved projektets start, var at samtlige samarbejdende kliniske
undervisningssteder skulle være repræsenteret i alle eksperimenter med udtagelse af eksperiment
1 - Sundhedsfaglig Supervision, hvor rekrutteringskriteriet var anderledes. Her var målet det, at
samtlige sektorer i gruppen af Sundhedsfaglige Supervisorer skulle være repræsenteret. Desværre
var dette ikke muligt. Det samme har været tilfældet ift. repræsentationen i de øvrige tre
eksperimenter. Dette på trods af, at der er blevet gjort et temmelig stort benarbejde fra både
projektleder og delprojektledernes side for at rekruttere medlemmer fra vore samarbejdende
kliniske undervisningssteder. Lokalt på Rigshospitalet har det desværre heller ikke været muligt at
have den brede centerrepræsentation i samtlige af projektets eksperimenter. Dette er et vilkår, vi
som projektorganisation blot må acceptere og fremadrettet arbejde videre ud fra. Årsagerne er
mange men en af dem og nok den vigtigste er ressourcemangel.
Det forholder sig desværre således at projektets samarbejdspartnere er underlagt et stort
arbejdspres med mange forandringer i arbejdsopgaver og kontinuerlige omstruktureringer i form af
at vore udvalgte kontaktpersoner i projektet indtræder i nye funktioner og dermed andre
arbejdsopgaver og ansvarsområder.
Dette forhold har betydet, at projektleder og delprojektledere hidtil har haft vanskeligt ved at kunne
inddrage vores samarbejdspartnere/projektets kontaktpersoner fra primær og psykiatri i projektets
udviklingsopgaver. Meget pædagogisk materiale ifm. eksperimenternes aktioner til dato er blevet
udviklet i regi af Rigshospitalet. Dette forhold har haft en naturlig effekt på og følelse af ejerskab i
gruppen af kontaktpersoner, hvilket har været en af projektets helt store udfordringer fra start.
Derfor må nye samarbejdsformer på banen.
I tæt samarbejde projektledergruppe og forskerne imellem arbejdes der gennem hele foråret 2016
og efteråret 2016 på at udvikle ideer til nye og mere funktionelle samarbejdsformer. Målet er her at
skabe og udvælge metoder og samarbejdsformer, der er realistiske/bæredygtige og som kan
producere den viden, som projektet har så hårdt brug for at læne sig op ad i forhold til sin videre
udvikling frem mod modulerne 8 og 6 forår 2017. Disse moduler skal afvikles på projektets
samarbejdende kliniske undervisningssteder på henholdsvis tre psykiatriske centre (PC Amager
deltager ikke længere i projektet) og i fire primær kommuner.
Metoderne Forskningsværksted og workshop kommer for alvor på banen i samarbejdsøjemed i
projektet, hvilket er metoder som både forskere og projektledergruppen har rigtig gode erfaringer
med hidtil. Projektets planlægning tager efterfølgende en retning henimod dels at formidle denne
idé såvel internt som eksternt og mod udvikling af et koncept, som alle kan forholde sig til og se en
mening med.
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Målet for dette arbejde er hele tiden at benytte sig af metoder, der skaber en følelse af større
ejerskab og en dybere interesse for at engagere sig i projektets fremtidige aktiviteter samtidigt
med, at man som projektets samarbejdspartner stiller sin viden og ressourcer til rådighed.
Projektleder og en af forskerne introducerer ved et møde projektledergruppen for en model ift.at
udvikle et mere frugtbart og videngenererende samarbejde mellem projektet og dets
samarbejdspartnere fra primær og psykiatri. Planen godkendes og kimen til et længere og mere
omfattende arbejde for projektledergruppen og projektets to forskere er lagt ift. efteråret 2016.
Der planlægges, som det første, besøg hos projektets kontaktpersoner i primær og psykiatri med
henblik på at invitere projektets samarbejdspartnere ind i projektet på en ny og anderledes måde
samtidigt med at ideen om forskningsværksteder og workshop præsenteres. Der bliver aftalt et
møde på hver sin side af sommerferien 2016 i henholdsvis primær og psykiatri.

Forskere og projektledergruppe har undervejs og ved mange møder drøftet Metropols engagement
i projektet og har i den forbindelse diskuteret, hvordan projektet får en stærkere tilknytning til
Metropol end den, vi har i dag.
Som led i denne drøftelse og i forhold til et andet af projektets helt store udfordringer; projektets
manglende ressourcer irt. forskningskompetencer blandt projektledergruppens og
eksperimentteamets medlemmer, vil det fremadrettet være hensigtsmæssig at få en tættere
konneks i form af en dybere forskningsmæssig interesse og involvering fra Metropols side.
Projektets kommunikation med Metropol går i dag igennem styregruppemedlemmer, KKE,
modulkoordinatorer ifm. hver modulstart herunder kontakt og introduktion til klassens skiftende
undervisergrupper, studieservice samt kontakt til den skemaansvarlige medarbejder på Metropol.
Et samarbejde, der på mange måder har karakter af at være mere praktisk orienteret og af mere
planlægningsmæssig art, hvilket i sig selv jo er super fint, at den del af samarbejdet fungerer. De
udvalgte kontaktpersoner på Metropol har bestemt været med til at lette denne del af samarbejdet
for projektleder, så den planlægningsmæssige side af projektet kører mere smertefrit.
Etablering af et mere forpligtende samarbejde og interesse i forhold til den forskning, der foregår
og skal foregå i projektet fremadrettet, kunne være ønskeligt for nuværende og i projektets videre
levetid.

I forbindelse med afviklingen af modul 4, havde projektets to forskere planlagt i alt fem besøg hvert
af to dages varighed hos de projektstuderende i klinik på Rigshospitalet. Ud over forskernes
observationsstudier med fokus på de studerendes læring i den kliniske kontekst foretog forskerne
også fokusgruppeinterviews med såvel studerende som deres tilknyttede kliniske undervisere og
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kliniske vejledere. Med dette som omdrejningspunkt publicerer personalebladet IndenRigs i juli
2016 sin anden formidlingsartikel om projektet (se bilag efterfølgende).
Projektet har planlagt formidling af sine resultater på selve Rigshospitalet ved en temadag for
kliniske undervisere og kliniske vejledere den 23. maj 2017, hvor både forskere og projektleder har
et indlæg. På temadag i september 2017 informeres projektorganisationen og projektets
samarbejdspartnere om væsentlige fund i projektet. Ifm. Rigshospitalets Uddannelsessymposium
den 4. oktober 2017 er der indmeldt 5 abstract fra projektet.
Der ud over har projektet eksperimenter interesse i at formidle deres resultater gennem
artikelskrivning eller anden aktivitet.

Perioden efterår og vinter 2016/2017 dækker modulerne 5 og 7. Hvor modul 5 udgør det
tværfaglige modul og modul 7 er et rent teoretisk modul.
I modul 5 har projektet ikke aktioner ud over Sundhedsfaglig supervision, hvilket også er tilfældet
med modul 7. Der afholdes som vanligt klassens time irt. perioden og nye samarbejdsformer med
projektets kliniske undervisningssteder i primær og psykiatri indledes.
Disse moduler vil ikke blive afdækket i en separat statusrapport men data fra eksperiment 1Sundhedsfaglig Supervision, klassens time og nye projekttiltag i perioden vil naturligvis blive
opgjort som hidtil og vil indgå i den næste statusrapport, der udarbejdes efter modulerne 8 og 6 i
efteråret 2017.
Rapporten er færdiggjort
Juni 2017
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Sygeplejerskeuddannelse til
fremtidens sundhedsvæsen
40 sygeplejestuderende på tværs af hospitalet, primær sektor
og hospitalet deltager i forsknings- og forandringsprojekt
Hvad er en god sygeplejerskeuddannelse, og hvad skal der til for at
blive en dygtig sygeplejerske med en bred palet af faglige kompetencer og kliniske færdigheder, der matcher kravene til fremtiden
sundhedsvæsen? De spørgsmål har projektleder, koordinerende
klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Betina Wilhjelm via
projekt ”Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse” sat sig for at finde nogle af svarene på.

- Vi følger og observerer de studerende og deres undervisere med
mellemrum, fx i form af nedslag på en uge. Efterfølgende interviewer vi dem med afsæt i, hvad vi har set. Hvad lærer de i klinisk
praksis, og hvad hindrer og fremmer læring i klinikken? Undervejs
bidrager vi med viden og sparring, der gør det muligt undervejs at
justere i forhold til de fire tværgående indsatser i de kliniske moduler,
siger forsker, lektor Sine Lehn-Christiansen fra RUC.

- Som noget nyt samarbejder
vi om den kliniske uddannelse
både på tværs af Rigshospitalets seks sengebærende
centre og med repræsentanter
fra primær sektor og psykiatrien. Det sker via et ambitiøst
pædagogisk forsknings- og
forandringsprojekt, som bryder
med den nuværende måde
at organisere den kliniske
uddannelse på. Formålet
er at forandre og forbedre
undervisningen. Evaluering
og dokumentation er sikret
sammen med to forskere fra
RUC, der løbende følger det
3½- årige projekt, der startede
i september 2015, fortæller
Betina Wilhjelm.
En udvalgt klasse med 40 studerende fra Institut for Sygepleje på professionshøjskolen
Metropol følger et sædvanligt
uddannelsesforløb. Desuden
deltager de i fire af projektets
udvalgte pædagogiske indsatsområder: Sundhedsfaglig
supervision, Den Pædagogiske
RefleksionsModel; Simulations- og færdighedstræning og
Medicinhåndtering og farma
kologiske kompetencer.
HVILKE METODER VIRKER?
- Det handler både om at finde
ud af, hvilke metoder, der virker - og hvilke metoder, der virker hvornår, hvorfor, hvordan og i hvilke sammenhænge, fx når de studerende er i klassens fællesskab, og når de er individuelle studerende i
klinisk praksis. Det siger forsker, lektor Mari Holen fra RUC.
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Laura Mortensen, Christina Maria Nielsen og Pernille
Fosskov Madsen er blandt de første som deltager i et
nyt uddannelsesprojekt, som bliver fulgt af bl.a. forsker,
lektor Mari Holm, RUC.

KORT NYT
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Nyt tilbud:
Farvel til mor
og far
Fire eksperimenter - tre studerende
Tre sygeplejestuderende fra modul fire og netop nu i klinisk undervisning på Rigshospitalet fortæller om deres oplevelse af de nye tiltag:

Laura Mortensen, i klinisk undervisning i HovedOrtoCentret
Om Sundhedsfaglig supervision: Der har været megen usikkerhed om,
hvad supervision er for en størrelse, og hvad det skal bruges til.
Det er fx svært, at man ikke skal finde
frem til en løsning.
Om den Pædagogiske Refleksionsmodel:
Jeg oplever, at modellen inddrager patientens egne oplevelser af det at være
syg (patientens perspektiv). Jeg er vild
med modellen og dens struktur, som jeg
bruger løbende, når jeg skriver opgave.
Christina Maria Nielsen, i klinisk undervisning i Juliane Marie Centret
Om Simulations- og færdighedstræning:
Jeg har ikke praktisk erfaring fx fra plejehjem, så bare det at vaske et fremmed
menneske – og at tage handsker på for
at gøre det – synes jeg er grænseoverskridende for begge parter. Når det
gælder personlig hygiejne, er det rigtigt
godt at gå fra teori til praksis gennem
simulation.

Hvordan kan man gøre det lettere for unge patienter at skifte
fra børneafdeling til voksenafdeling? Det har fem nyuddannede ungeambassadører arbejdet med i løbet af deres
uddannelse. Resultatet er blevet et nyt projekt, hvor de unge
allerede fra 12-års alderen får tilbud om en ungekonsultation
med en sygeplejerske – uden forældrene er med.
- Mange unge fortæller, at de ikke ved ret meget om deres
sygdom, fordi deres forældre har håndteret den. Når de
bliver ældre, og gerne vil vide mere, synes de det er pinligt at
spørge, når de er med til samtaler. Derfor har vi udviklet et
nyt tilbud på tværs af fire afsnit, hvor unge får mulighed for at
komme uden deres forældre. Vi arbejder med meget forskellige sygdomme, men de unges udfordringer ligner hinanden,
fortæller Sussani Reinholdt, sygeplejerske og ungeambassadør i BørneUngeklinikkens ambulatorium for reumatologi .
Samtalerne følger en fast struktur, der tager afsæt i, hvad de
unge ved om deres sygdom og har af spørgsmål. Samtalen
afdækker også trivsel og risikoadfærd. Indtil videre har tilbagemeldingerne været positive:
- Vi sætter en hel time af, så der er tid til at drøfte både
medicin, forældre, venner - og gode råd til at komme igennem
Roskildefestivalen med en kronisk sygdom. Projektet skal
fortsætte i tre år, og hvis resultaterne er gode, kan det forhåbentlig bruges i alle ambulatorier, siger Sussani Reinholdt.
Ungdomsambassadøruddannelsen udbydes af Ungdoms
medicinsk Videnscenter.

Pernille Fosskov Madsen, i klinisk undervisning i Hjertecentret
Om Sundhedsfaglig supervision: Jeg er
skeptisk og har ikke rigtig forstået, hvad
jeg skal bruge det til. Det er nok meget
individuelt, men hvis jeg har brug for at
vende noget fra arbejdet, så gør jeg det
med familie og venner.
Om Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer: Der er rigtig meget
teoretisk baggrund for det, sygeplejerskerne i klinikken gør. Alt omkring
medicin er vigtigt. Jeg har virkelig fået
respekt for utilsigtede hændelser og de
konsekvenser, det kan få.
\\ Lisbeth Westergaard Foto: Büro Jantzen
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