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Denne forandrings- og udviklingsrapport dokumenterer projektet Sammenhæng PÅ TVÆRS – i fremtidens
sygeplejerskeuddannelse fra idé til projekt, baggrund, organisering og opbygning, økonomi og
ressourcetildeling samt de mange aktiviteter og arbejdsprocesser m.m., der har været frem til dato.
Også en beskrivelse af projektets mange udfordringer og forandringer projektet har gennemgået undervejs
bliver beskrevet her.
Erfaringer og data, fra projektets første fase svarende til modulerne 1 og 2 er nu blevet gjort op, af
projektledergruppen, i et såvel overordnet og mere generelt perspektiv, som ud fra det enkelte eksperiments
perspektiv. Der foreligger dog stadig en stor datamængde, der er under bearbejdelse, der bliver anvendt på
et senere tidspunkt i et mere publicerings øjemed.
Forskerne fra Roskilde Universitet Centers, Institut for psykologi og uddannelsesforskning har ligeledes
udarbejdet deres følgeforskningsrapport i forhold til samme fase af projektet.
Begge disse rapporter fremlægges for projektets styregruppe 2. maj 2016, hvor også en plan for en fremtidig
involvering af sektorerne primær og psykiatri bliver italesat.
Denne rapport har status af at være en arbejdsrapport i sit absolut første udkast, da denne endnu ikke er
diskuteret i projektledergruppen og med forskerne fra RUC.
Rapporten er opdelt i en overordnet del ift. en beskrivelse af projektet i sin helhed samt fire statusopgørelser
for projektet relateret til de fire eksperimenter med tilhørende aktioner på modulerne 1 og 2.
Herefter følger en afrunding, der ligger op til projektets næste fase 2 omhandlende modulerne 3 og 4, hvor
det kliniske modul 4 afvikles i somatik på Rigshospitalet. Modulet nu er planlagt og justeret efter den allerede
eksisterende viden, erfaring ift. projektets overordnede udfordringer, de fire eksperimenter samt de
studerendes evaluering efter modul 2.

Sygeplejerskeuddannelsen har de senere år haft stor bevågenhed ift. den forestående revidering af
uddannelsen i 2016. Dette har blandt andet udmøntet sig i en del policy, der både behandler en kritik ift. til
de nyuddannedes manglende kliniske færdigheder og kompetencer, studerendes oplevelse af manglende
sammenhæng i uddannelsens vekselvirkning mellem teori og klinik samt et kig ind i kravene til fremtidens
sundhedsprofessionelle herunder også de nyuddannede professionsbachelorer i sygepleje.
Dette forpligter Rigshospitalet og vore samarbejdspartnere omkring den kliniske del af uddannelsen i primær
og psykiatri, til kontinuerligt at udvikle og forbedre sin undervisningspraksis i takt med at omverdens krav til
professionsudøvere af sygepleje stiger og ændrer sig samt til at tage de studerendes kritik af uddannelsen
alvorligt.
Rigshospitalet deler, sammen med de tre uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden, ansvaret for, at de
studerende oplever en vis form for sammenhæng gennem hele deres uddannelse. I den nuværende
uddannelsestilrettelæggelse i forhold til uddannelsesinstitution og godkendte kliniske undervisningssteder, er
der ikke tradition for, at de tre sektorer formelt samarbejder om udviklingen af de studerendes kliniske
færdigheder og kompetencer.
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Et stort ansvar for at skabe sammenhæng påhviler i dag den studerende. Den nødvendige information, der
bl.a. skal bringe den studerende videre i sin egen udvikling også hvad angår mere problematiske områder
skal den studerende selv videregive til de mange kliniske samarbejdspartnere gennem et helt
uddannelsesforløb. Der er tillige tale om samarbejdspartnere, der kun tager del i og har ansvaret for en lille
bid af det samlede kliniske uddannelsesforløb.

Ideen til projektet blev fremlagt i forbindelse med afholdelse af et internat i Klinisk UddannelsesRåd for
prægraduate uddannelser i Sygepleje (KURS) på Rigshospitalet i februar 2014.
Forud for dette har ideen til projektet været drøftet siden 2010 i Det Sygeplejeprofessionelle
simulationsnetværk på tværs af Rigshospitalet og Metropol med baggrund i at et af de helt store
kritikpunkter, blandt aftagere af de nyuddannede professionsbachelorer i sygepleje, gennem mange år, har
været de nyuddannedes manglende kliniske færdigheder og handlekompetence.
Ideen omhandlede dengang et stort ønske fra netværkets side om at få lov til at følge og udvikle på de
sygeplejestuderendes kliniske kompetencer gennem hele deres uddannelse. Dette skulle foregå ved bl.a. at
gøre brug af og udvikle sig ift. metoden simulation i klinisk undervisning på Rigshospitalet.
Ud fra et oplæg på KURS - internatet af Betina Wilhjelm, Koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig spl.,
Rigshospitalet, blev der arbejdet videre med projektideen.
Arbejdet udmøntede sig i et ønske fra gruppen om at gå videre med projektideen. En tilblivelse af nogle af
projektets eksisterende grundstene herunder kimen til de fire eksperimenter projektet er bygget op omkring,
blev også lagt her. Forud for internatet havde gruppens medlemmer haft lejlighed til at fordybe og forholde
sig til den før nævnte policy. På samme internat blev projektleder også udpeget.
Efterfølgende blev der udarbejdet en projektbeskrivelse, der blev drøftet i KURS og i første omgang fremlagt
for og godkendt af Centerchefsygeplejerskekredsen. Ved en senere lejlighed, blev projektet i form af en
sagsfremstilling, da også godkendt af Rigshospitalets daværende Direktion. Projektet er nu også godkendt af
Rigshospitalets nye Direktion og er tillige kommet på driftsbudgettet i Direktionen.

Hermed blev projektet en realitet. Fra Rigshospitalets prægraduate uddannelsesområdes side blev der stilet
mod en projektstart 1. februar 2015. Denne måtte dog senere hen udskydes til 1. september 2015 pga. af, at
mange omstændigheder, omkring projektet, endnu ikke var forhandlet helt på plads. Der var fra en start
mange udfordringer og bump på vejen ift. selve etableringen af den samlede projektorganisation.
Med et fokus på læring i et sammenhængende perspektiv ift. den studerendes udvikling af kliniske
færdigheder og kompetencer og udvikling af en stærk professions- og fagidentitet, der matcher fremtidens
krav til professionsudøvere af sygepleje, igangsætter Rigshospitalet i samarbejde med
uddannelsesinstitutionen Metropol og udvalgte kliniske samarbejdspartnere fra primær og psykiatri projektet
med følgende formål, mål og gennemgående eksperimenter/pædagogiske greb:
Projektets formål er, ved hjælp af fire udvalgte eksperimenter/pædagogiske greb, at skabe sammenhæng i
læring og udvikling af den studerendes kliniske kompetencer på tværs af sektorer samt at styrke den
studerende i sit professionsidentitetsarbejde gennem hele den kliniske del af uddannelsen.

5

Projektets mål er at:
 Styrke udviklingen af den studerendes kliniske kompetencer ift. en kompetenceprofil, der matcher
fremtidens krav til professionsudøvelse i sygepleje
 Styrke den studerende i opbygningen af en stærk professionsidentitet efter endt uddannelse
 Skabe sammenhæng i læring på tværs af tre kliniske sektorer
Projektets fire eksperimenter
Drøftelserne på KURS internatet med baggrund i den store mængde af policy har sammen med gruppen af
kliniske undervisningsansvarlige sygeplejerskers samlede kompetence og mange årige erfaring med klinisk
uddannelse og klinisk undervisning af sygeplejerskestuderende, dannet baggrund for udvælgelsen af de fire
temaer i relation til projektets fire eksperimenter.
Projektets fire tværgående eksperimenter/pædagogiske greb:
Eksperiment 1 - Sundhedsfaglig supervision (SFS)
Eksperiment 2 - Den Pædagogiske Refleksions Model (”PRM – modellen”)
Eksperiment 3 - Simulations- og færdighedstræning
Eksperiment 4 – Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer
Eksperimenterne og deres aktioner, vil i det omfang det er muligt, både være aktive sammen og hver for sig,
i forhold til udvalgte kliniske moduler. Dog vil eksperimentet omkring Sundhedsfaglig supervision både være
aktivt i de teoretiske og kliniske moduler gennem hele uddannelsen.

Metropol
Projektleder og projektledergruppen har afholdt møder med Institut for sygepleje, Metropols institutchef og
gruppen af uddannelsesledere, hvor behovet for det tværsektorielle perspektiv blev italesat af
uddannelsesinstitutionen. Dette behov blev også projektets vilkår ift. sin gennemførelse og Metropols ”udlån”
af en klasse i en periode på 3 ½ år.
På møderne blev der diskuteret strategier for det; at invitere de nye sygeplejerskestuderende, med
uddannelsesstart 1. september 2015, til at deltage i projektet, de projektstuderendes gennerelle vilkår,
projektklassens sammensætning og opfyldning af projektklassen frem til modul 2 ift. det naturlige frafald, der
altid er i klasserne. Metropols uddannelsesleder Lisbeth Madsen påtog sig ansvaret for at arbejde videre på
dette med henblik på den fremadrettede dialog med projektleder og projektorganisationen. Metropol pegede
ligeledes i planlægningsfasen på en række primære kommuner og Psykiatriske Centre i Region
Hovedstaden, der ift. deres egne erfaringer, kunne være relevante af inddrage.
Tværsektorielle samarbejdspartnere
Projektleder kontaktede efterfølgende de foreslåede primære kommuner og Psykiatriske Centre og efter en
længere periode med mailkorrespondance, besøg og behov for at udvide kredsen af interessenter ift. de
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udvalgte, lykkedes det endelig at få fire kommuner og fire Psykiatriske Centre med interesse for projektets
fokus inddraget.
Efterfølgende blev det besluttet at ibrugtage en kontaktpersonsordning ift. de i alt 8 involverede og
godkendte kliniske undervisningssteder i sektorerne primær og psykiatri. Kontaktpersonerne fik til opgave og
et uddelegeret ansvar for , at informere sit bagland løbende og videresende relevant materiale til deres
respektive ledergrupper, hvilket på daværende tidspunkt var efter eget ønske. Begrundelsen var da, at
projektleders kontakt til gruppen af ledere ville være for kompleks at etablere.
De fire primære kommuner skabte hurtigt et lille netværk og valgte én person ud, ledende
uddannelseskonsulent i Rudersdal Kommune, til at være repræsentant i projektets styregruppe.
I forhold til de fire Psykiatriske Centre, så eksisterer dette kontaktpersonssystem fortsat med
Uddannelseskonsulent i Region Hovedstadens Psykiatri repræsenteret i projektets styregruppe.
Projektledere og eksperimentteams, Rigshospitalet
På Rigshospitalet valgte man en projektleder til hvert af projektets fire eksperimenter og rekrutterede
medlemmer til de tilhørende fire eksperimentteams på tværs af de seks sengebærende centre på
Blegdamsvejsmatriklen. Kravet til medlemmerne var dengang, at de skulle besidde en interesse for det
pågældende eksperimentets tema også i udviklingsperspektiv og det arbejde det medfører. Der var ligeledes
et krav til at alle seks centre skulle være repræsenteret i samtlige eksperimenter med undtagelse af
eksperimentets omkring Sundhedsfaglig supervision, hvor der var krav til, at man havde uddannelsen som
Sundhedsfaglig supervisor.
Projektets øvrige aktiviteter ift. etableringen af projektorganisationen
På en Kick-Off temadag i Rigshospitals regi den 2. december 2014 blev projektets grundtanker med
tilhørende eksperimenter fremlagt for de fremmødte. De fire eksperimenters berettigelse i et
læringsperspektiv ift. det at kunne skabe sammenhæng i klinisk undervisning af sygeplejerskestuderende,
blev ligeledes italesat.
Formålet med temadagen var dels at give en mere overordnet orientering om projektet i sin helhed samt
påbegynde den nødvendige sammenrystning af eksperimenternes foreløbige lokale medlemmer på tværs af
centre. På temadagen var det ligeledes planen at indlede drøftelserne af strategien for det videre arbejde i
de enkelte eksperimenter, frem mod projektstart i september 2015.
Projektledergruppen havde herefter møde med de otte kontaktpersoner fra de to øvrige samarbejdende
sektorer med samme indhold og formål, som den lokale Kick-Off temadag. Endnu et møde i dette regi blev
afviklet. Opgaven for kontaktpersonerne i primær og psykiatri var blandt andet at rekruttere i deres
respektive bagland mhp. at få en repræsentation af alle tre sektorer i samtlige af de fire eksperimenter.
Desuden blev en forestående temadag op til sommerferien annonceret på dette, hvor medlemmer af den
samlede projektorganisation blev inviteret.
Temadagen blev afholdt på Institut for sygepleje, Metropol den i juni 2015, hvor projektleder og
projektledergruppen var værter. Tidspunktet lå tæt på projektets opstart i september 2015 og havde til formål
at informere medlemmerne af projektorganisationen om en status ift. projektets opstart.
Projektledergruppen fremlagde også her en status ift. arbejdsprocessen i de enkelte eksperimenter samt
planerne for det kommende modul 1 og 2’s aktioner.

Projektet er opbygget efter en typisk hierarkisk organisationsmodel, som modellen nedenfor viser:
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Projektejer
Vicedirektør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet.

Projektleder
Koordinerende klinisk uddannelsessansvarlig sygeplejerske Betina Wilhjelm.
Projektkoordinator
Uddannelseskoordinator Patricia Agerup, Klinisk Koordinationsenhed, Institut for Sygepleje, Metropol.
Projektledergruppe
Koordinerende klinisk uddannelsessansvarlig sygeplejerske Betina Wilhjelm.
Uddannelseskoordinator Patricia Agerup, Klinisk Koordinationsenhed, Institut for Sygepleje, Metropol.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Anne Frandsen.
Klinisk undervisningsansvarlig spl. og lektor Lis Suhr.
Klinisk underviser Anette Sørensen.
Klinisk underviser Bettina Voergaard Poulsen.
Hver projektleder leder sit eksperiment med et tilhørende eksperimentteam, der udvikler eksperimentet. Til
hvert eksperimentteam er tilknyttet et aktionsteam, der udfører eksperimentets aktioner på de kliniske
moduler og for eksperimentets omkring Sundhedsfaglig supervision vedkommende også de teoretiske
moduler. For nogle af eksperimenternes vedkommende er der ikke forskel på medlemmerne i de to teams.
Medlemmerne i de fire eksperimentteams og de fire aktionsteams har forskellige sammensætninger ud fra
separate kriterier og er rekrutteret på tværs af samarbejdspartnere i somatik, primær, psykiatri og Metropol.
Sammensætningen ved projektets start og udviklingen i denne fremgår af statusopgørelsen ift. de enkelte
eksperimenter.
RUC - projektets forskningsmæssige forankring
Professor Betina Dybbroe, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC.
Projektvejledere og følgeforskere:
Adjunkt og Ph.d. Mari Holen, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC.
Ph.d. Sine Lehn-Christiansen, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC.
Styregruppe
Vicedirektør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet.
Koordinerende klinisk uddannelsessansvarlig sygeplejerske Betina Wilhjelm.
Uddannelseskoordinator Patricia Agerup, Klinisk Koordinationsenhed, Institut for Sygepleje, Metropol.
Centerchefsygeplejerske Marianne Tewes, Rigshospitalet.
Centerchefsygeplejerske Lone Koch, Rigshospitalet.
Enhedschef Anne Bondesen, Center for HR, Gentofte Hospital.
Uddannelseskonsulent, Rudersdal Kommune, (fratrådte sin stilling pr. 1. april 2016)
Uddannelsesleder Lisbeth Madsen, Institut for Sygepleje, Metropol.
Klinisk koordinator Hanne Riis Sonne, Klinisk Koordinationsenhed, Institut for Sygepleje, Metropol.
Uddannelseskonsulent Inger Kuch Poulsen, Region Hovedstadens Psykiatri.
Professor Betina Dybbroe, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC.
Sygeplejerske Signe Helmer, (dimittend sommer 2015), Institut for Sygepleje, Metropol.
Sygeplejestuderende Henrik Gustavo Capetillo, (projektstuderende), Institut for Sygepleje, Metropol.
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Referencegruppe - KURS (Klinisk Uddannelses Råd for prægraduate uddannelser i Sygepleje)
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Anne Frandsen.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Bodil Pille.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Tine Limkilde.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Charlotte Nimand Hansen.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Elisabeth Sievers.
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske og lektor Lis Suhr
Uddannelseskonsulent Bolette Holck
Koordinerende klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske, Betina Wilhjelm
Tværgående gruppe af kliniske oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker
(Medlemmer endnu ikke udvalgt)
Projektets samarbejdspartnere i de tre kliniske sektorer
Somatik: Rigshospitalet, Blegdamsvejs seks sengebærende centre; Abdominalcentret (ABD), Juliane Marie
Centret (JMC), Finsenscentret (FIN), Hjertecentret (HJE), Hovedortocentret (HOC) og Neurocentret (NEU)
Primær: Rudersdal Kommune, Frederikssund Kommune, Egedal Kommune og Gladsaxe Kommune
Psykiatri: Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center København og
Psykiatrisk Center Sankt Hans.
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B- KLASSEN
40 projektstuderende fra B klassen på Metropol med uddannelsesstart 1. september 2015 indgår i projektet
Sammenhæng PÅ TVÆRS - i fremtidens sygeplejerskeuddannelse.”
B – klassen er en mix klasse, hvis sammensætning følger en generel fordeling af studerende på køn, alder
og tidligere uddannelsesmæssig baggrund.
 Rekruttering
De sygeplejestuderende blev informeret skriftligt om projektet og de uddannelsesmæssige vilkår i forhold til
det at blive en del af dette, inden deres uddannelsesstart (bilag A). Herefter fulgte en mundtlig opfølgning
med en uddybelse af projektet med mulighed for at stille mundtlige spørgsmål til projektleder umiddelbart
efter deres uddannelsesstart på Metropol. I forbindelse med denne seance underskrev de studerende en
samtykkeerklæring (bilag B).
En projektstuderendes rettigheder under hele uddannelse til professionsbachelorer i sygepleje følger de
almindelige regler, som er gældende på Institut for sygepleje, Metropol og det øvrige Region Hovedstaden
og de studerende dér.
En projektstuderende har til enhver tid ret til at forlade projektet dog med et ønske fra projektets ledelse om
en skriftlig begrundelse herfor til anvendelse i projektets dataindsamling.
B klassen fyldes op til 40 studerende til og med modul 2´s kliniske undervisningsperiode. Herefter optages
ikke flere studerende i projektklassen. Såfremt en studerende ønsker merit i sit uddannelsesforløb udgår
denne af projektet og dermed også af B-klassen.
Fælles for de 40 projektstuderende er, at deres kliniske undervisningsperiode planlægges og gennemføres
på de godkendte kliniske undervisningssteder:


Rigshospitalet; Abdominalcentret, Juliane Marie Centret, Finsenscentret, Hjertecentret,
Hovedortocentret og Neurocentret



Rudersdal kommune, Frederikssund kommune, Egedal kommune, Gladsaxe kommune



PC Amager, PC Ballerup, PC København, PC Sankt Hans

Projektklassen fordeles efter den af Region Hovedstadens fastsatte fordelingsnøgle. I forhold til modul 1 i
somatik, primær og psykiatri følges den normale fordelingsnøgle med 60 % studerende til somatik, 25 %
studerende til primær og 15 % studerende til psykiatri. I forhold til modul 11 og 12 er fordelingen 70 %
studerende til somatik, 20 % studerende til primær og 10 % studerende til psykiatri.
I relation til modulerne 2 - 4, 6, 8, 13 og 14 vil der være 40 studerende fordelt på projektets aktuelle
godkendte kliniske undervisningssteder forudsat at ingen studerende falder fra i projektet, hvilket selvfølgelig
er urealistisk.
Ovenstående fordeling vil blive justeret efter ny bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen i 2016 eller i
2017 og modulbetegnelserne bliver ligeledes konverteret til fremtidens semesteropdeling på den reviderende
sygeplejerskeuddannelse.
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De sygeplejerskestuderendes samlede kliniske undervisningsforløb koordineres af Kliniske Koordinations
Enheds faglige koordinator og Studieservice på Metropol i et tæt samarbejde med projektleder og
projektkoordinator.
De respektive kliniske undervisningssteders eksisterende koncepter, for gennemførelsen af den kliniske
undervisning, vil være den gældende og overordnede pædagogisk ramme for den kliniske undervisning. Dog
vil lokale undervisningstilbud, der ækvivalerer med projektets fire eksperimenter /pædagogiske greb blive
erstattet af projektets eksperimenters aktioner. Projektleder aftaler i samarbejde med de kliniske
undervisningssteders Klinisk undervisningsansvarlige sygeplejersker/uddannelseskonsulenter/koordinerende
kliniske vejledere, hvilke af det kliniske undervisningssteds faste pædagogiske tiltag, der udgår og erstattes
af projektets fire eksperimenter/pædagogiske greb med tilhørende aktioner. I planlægningen af de enkelte
pædagogiske eksperimenter/pædagogiske grebs aktioner, vil der blive arbejdet bevidst med ønsket om at
begrænse de studerendes tid væk fra det autentiske læringsrum i klinikken.
Fælles for alle projektstuderende er, at de deltager i alle af projektets fire pædagogiske eksperimenter og
deres aktioner i hele det samlede kliniske undervisningsforløb fra modulerne 1-14. Hvis en studerende ikke
ønsker at deltage i samtlige af projektets pædagogiske eksperimenter, søger merit eller tager
orlov/barselsorlov undervejs i uddannelse, da er det et eksklusionskriterium i forhold til projektet.
 En projektstuderendes samlede uddannelsesflow
Herefter følger en oversigt over en projektstuderendes samlede uddannelsesflow ift. uddannelsen til
professionsbachelor i sygepleje i relation til de teoretiske og kliniske moduler med tilhørende
undervisningsperioder.
Der bliver ikke i projektet arbejdet med optimering ift. særligt sammensatte og konstruerede kliniske
undervisningsforløb for den enkelte projektstuderende. Uddannelsens sammensætning, i form af tildelingen
af kliniske undervisningssteder for en projektstuderende, følger de normale regler, men falder dog naturligt
indenfor rammerne af tilstedeværende samarbejdende kliniske undervisningssteder.
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UDDANNELSESFLOW I PROJEKTET
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Projektet har afprøvet Delfimetoden til evaluering af modulerne 1 og 2.
Projektledergruppen pegede på denne metode med baggrund i, at man i gruppen bl.a. har rigtig gode
erfaringer med denne og finder den velegnet 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 i evalueringsprocessen via den metodiske fremgang kunne lade sig inspirere af
sine medstuderende.
Metoden fordrer desuden et højt tempo og intuitive svar.
De studerende bliver fra starten af seancen adspurgt om de har noget i mod, at evalueringsseancen optages
på bånd (se bilag C).
De studerendes evalueringer og oplevelser undervejs indgår i den fremadrettede justering af projektet.
En fortløbende evaluering har ligeledes fundet sted i forhold til modulerne 1 og 2 dels i form af Lis Suhrs
tilknytning og tilstedeværelse som ”klasselærer” i B-klassen. Hermed er der blevet produceret en viden som
både har tilkommet projektleder og projektledergruppen.
Klassen har som tidligere omtalt fået en repræsentant i styregruppen, hvis opgave er at komme input til
denne og være i løbende kontakt med projektleder, såfremt der opstår problemer eller andet i klassen af
relevans for projektet.
Alle klassens studerende har desuden en stående invitation til at kontakte projektleder eller projektlederne
for de enkelte eksperimenter direkte enten pr. telefon eller pr. mail gennem hele projektperioden. Denne
korrespondance bliver gemt i forbindelse med sikker opbevaring af projektets data.

14

Projektets forskningsmetode er aktionsforskning med en eksperimenterende platform som udgangspunkt.

(Model fra ”Metodeguide – En forandringsteori til uddannelsessektoren. Den eksperimenterende tilgang fra
tænkning til konkrete metoder”, som er udarbejdet af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, oktober
2013.)
Aktionsforskning kan overordnet beskrives som en eksperimentel og inddragende forskningstilgang, der
dækker over flere retninger, traditioner og metoder. (Nielsen, Kurt Aagaard 2005: Aktionsforskningens
videnskabsteori, i Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne (red.) Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen,
Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg.
Aktionsforskning bygger på et samarbejde mellem forsker og praktikere, hvor de i samarbejdet har defineret,
hvad de ønsker at undersøge, således at praktikkerne vil kunne omsætte den nye viden til praksis i den
konkrete kontekst, de befinder sig i. Den nye viden som frembringes, vil også kunne formidles videre i mere
generelle termer, og derved gøres almengyldig for resten af organisationen. Det afgørende er, at projektet
tager udgangspunkt i den praksis, som medforskerne ønsker at forandre, så det giver mening for
medforskerne, hvorved transfer af den nye viden vil have bedre vilkår.
Ved at bruge aktionsforskning som forandringsredskab kan det sikre dels at personalet og studerende bliver
medinddraget i de forandringstiltag, der skal iværksætte. (Coghlan, & Brannick, (2006) Doing action research
in your own organization.)
Fokus er, at projektet gerne vil være med til at forbedre aspekter af den nuværende
sygeplejerskeuddannelse i forhold til de kliniske moduler.
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Samarbejde mellem forsker og medforsker
Det mest karakteristiske ved aktionsforskning er, at den bygger på et samarbejde mellem forsker og
medforsker, om at sætte aktioner i gang på baggrund af en given problemstilling, de i fællesskab ønsker at
undersøge i organisationen. Efter en given periode evalueres aktionen i gruppen og på baggrund af den
viden, gruppen erfarer, sættes en ny aktion i gang. (Duus, G, mfl., Aktionsforskning - En grundbog, 2012)
Hvad er et uddannelseseksperiment
Et uddannelseseksperiment er en prototype på en forbedret hverdagspraksis, der skal skabe merværdi.
Der er tale om aktionsforskning, hvor forandringsagenterne er forskere i egen praksis og indsamler viden på
antropologisk vis, dvs. med en forståelse af mennesker som del af sociale fællesskaber.
Et uddannelseseksperiment starter med en kortlægning af den eksisterende viden og erfaring på området,
en såkaldt baseline, der udgør innovationslinjen mellem den gamle og den nye praksis. Der udarbejdes
transformative hypoteser (som peger på praktisk handling) som et innovationsgreb til at sætte retning på
uddannelseseksperimentet.
Projektets design og metode er inspireret af ”Metodeguide – En forandringsteori til uddannelsessektoren.
Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder”, som er udarbejdet af Det Erhvervsrettede
Uddannelseslaboratorium, oktober 2013.
Projektets uddannelseseksperiment
Projektet eksperimenterer med fire komplementære tværgående eksperimenter, der forløber gennem hele
projektets varighed og i den kliniske del af uddannelsen fra modulerne 1-14 dog med undtagelse af et af
eksperimenterne, som tidligere nævnt både vil være gennemgående ift. den teoretiske og kliniske del af
uddannelsen.
Empiriske overvejelser
Projektet lægger stor vægt på empiriindsamling og gør brug af flere metoder, som forventes anvendt i
analyse arbejdet. Foreløbige typer på empiri-indsamling:
o Observationsstudier
o Informantinterview (studerende, Kliniske undervisere/kliniske vejledere, eksperimentteam og
aktionsteam)
o Fokusgruppeinterview
o Møder med diverse samarbejdspartnere (refleksioner, diskussioner)
o Logbøger (forsker og medforskere)
o Studenter evalueringer
o Seminar for kliniske undervisere og kliniske vejledere
Teoretiske overvejelser
Sideløbende med projektet foretages studier i begreberne sammenhæng, læring, professionsidentitet, læring
på tværs af sektorer i forhold til klinisk undervisning, klinisk kompetencer og transfer.
Projektet vil analysere og fortolke data ud fra aktionsforskningens principper og gøre brug af
aktionsforskningens begrebsapparat.
Projektet forskningsmæssige forankring
Projektet er tilknyttet Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC. v/professor Bettina Dybbroe.
De to forskere Mari Holen, Adjunkt og Ph.d. og Sine Lehn-Christiansen, Lektor og Ph.d. vejleder projektleder
og projektledergruppen og bedriver følgeforskning på projektet i hele dets levetid. Projektet opererer med en
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plan for videnproduktion i forhold til følgeforskningen og projektets forandrings- og udviklings del, som er
direkte relateret til projektledelsen og de fire eksperimenters egen videnproduktion (se bilag D).

Metoden er at udvikle 2 moduler ad gangen, hvilket vil sige at en projektstuderende vil kende sit kliniske
uddannelsesforløb to moduler frem.
En projektstuderende vil derfor kunne opleve, at form og indhold i den enkelte pædagogiske eksperiment vil
kunne ændre sig og bliver justeret undervejs i forhold til det udgangspunkt, de blev præsenteret for ved
uddannelsens start i september 2015.
De fire pædagogiske eksperimenter/pædagogiske greb arbejder enkeltvis og indbyrdes sammen om at
skabe et sammenhængende klinisk uddannelsesforløb i et lærings- og kompetenceudviklingsperspektiv for
den enkelte projektstuderende og for gruppen af projektstuderende. Det vil sige, at den studerende vil kunne
opleve en genkendelighed i forhold til de anvendte pædagogiske redskaber og modeller gennem hele
uddannelsesforløbets kliniske moduler både i forhold til de enkelte eksperimenters aktioner og i forhold til
eksperimenternes aktioner på tværs af projektet.
I det teoretiske uddannelsesrum vil eksperimentet omkring Sundhedsfaglig supervision også være aktivt og
er derfor et gennemgående eksperiment gennem hele uddannelsen.

Projektets finansieres af Direktionen, Rigshospitalet.
Den økonomiske ramme er afsat til; vejledning ift. forskerne fra RUC i relation til projektleder/
projektkoordinator, projektledergruppen, projektets fire eksperimenter med tilhørende eksperimentteams,
afholdelse af møder, workshops, seminarer samt udførelse af projektets følgeforskningsrapporter med
tilhørende artikler.
Projektets kontrakt med RUC løber for et år ad gangen. Krav til videnproduktion af forskningsmæssig
karakter, timefordeling ift. projektets forskellige aktiviteter, herunder vejledning og følgeforskning, fremgår af
kontraktens bilag.
Projektet trækker på frivillige kræfter ”udlånt” af Rigshospitalet, Blegdamsvejs seks sengebærende centre,
kliniske undervisere/kliniske vejledere fra projektets samarbejdspartnere i forhold til de tre kliniske sektorer
samt Metropols Kliniske KoordinationsEnhed (KKE).

Projektet arbejder ud fra en kommunikationsplan, der løbende revideres og fungerer som et arbejdsredskab
imellem projektleder og projektkoordinator i det daglige. Planen sprogliggøres og anvendes ift. møder og
arbejdsprocesser i projektledergruppen og møderne med RUC.
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Projektet kommunikerer internt og eksternt ift.:
 B – klassen, Metropol
 Modulkoordinatorer og undervisere tilknyttet de enkelte moduler, Metropol
 KKE, Kliniske Koordinationsenhed v/ Hanne Sonne Riis
 Ledelsen på Institut for sygepleje, Metropol
 KURS
 Projektets styregruppe
 Projektets kontaktpersoner ift. de godkendte kliniske undervisningssteder i de tre kliniske sektorer
 Kliniske undervisere og kliniske vejledere og øvrige ansvarlige for den prægraduate uddannelse
 Projektleders tilstedeværelse i klassen ift. introduktion og evaluering og som fremtidig tovholder for
klassen
Projektorganisationen har til dato udarbejdet:
 Projektbeskrivelse udgaver diverse siden 2014
 Drejebøger i forhold til modulerne 1 – 2, 3 - 4
 PIXI – udgave af projektet til studerende, kliniske undervisere og kliniske vejledere
 Mini PIXI – udgave af projektet i laminat til de studerende til brug i klinisk undervisning
 Pixi udgave af metodeguiden udarbejdet af det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
 Samtykkeerklæring til de studerende
 Informationsbreve til projektstuderende i B-klassen, Metropol ift. modul1, 2 og 4
 Informationsbreve til kliniske undervisere og kliniske vejledere ift. modul 1, 2 og 4
 Informationsbreve til projektets øvrige samarbejdspartnere ift. modul 1, 2 og 4
 Nyhedsbreve
 Artikler i IndenRigs, og ift. aktuelle informationsportaler HOC og JMC og på uddannelsesinstitutionen
Metropol m.m.).
 Artikel i nyhedsbrevet ”Forskellen”, FS 30 - Faglig sammenslutning for sundhedsfaglige supervisorer
 Følgeforskningsrapport modul 1-2 v/ RUC
 Forandrings- og udviklingsrapport modul 1-2 v/ Projektledergruppen
 Indhold til hjemmeside: www.regionh.dk/spt, der forventes at være i luften ultimo uge 17.
Projektet har desuden fået lavet et Grafiske Univers, der er udarbejdet af Center for Design, Region
Hovedstaden i tæt samarbejde med projektejer, projektleder, projektkoordinator og Kenneth Hermansen,
Webkoordinator, Kommunikationsafdelingen.
Hjemmesiden www.regionh.dk/spt er opsat af og vedligeholdes af Rigshospitalets Kommunikationsafdeling.



Information og koordination med klassen

I modul 1 er der afholdt to informationsseancer i klassen af projektleder.
Den 3. september 2015 i den første uge af de studerende tid på selve studiet, fandt der en mundtlig
information sted om projektet generelt herunder det forestående modul 1’s aktioner.
De studerende havde her mulighed for, at stille spørgsmål til projektleder. De blev også her gjort
opmærksomme på, at de stadig havde mulighed for at trække sig fra projektet. Ved denne seance
underskrev, de studerende, der var parate, også den føromtalte samtykkeerklæring og de ikke
tilstedeværende har gjort dette på anden vis siden hen.
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Den 16. september 2015 blev eksperimentet Sundhedsfaglig supervision og dets aktioner på modul 1 og 2
introduceret for de studerende af projektleder og to medlemmer af eksperimentteamet.

I den anden seance blev modul 2 og dets aktioner introduceret for klassen af projektleder umiddelbart inden
eksamensugen.
”Klasselærer” Lis Suhr har skemalagt disse.
En projektstuderende Henrik Gustavo Capetillo sidder i projektets styregruppe og fungerer ud over dér også
i det daglige som klassens talsmand. Desuden er de studerende oplyste om, at de kan kontakte projektleder
direkte ved behov enten pr. telefon eller pr. mail og til enhver tid.
Kontakten via ”Klasselærer funktion” ophører, når projektklassen påbegynder modul 3 og resten af studiet.
En større undervisergruppe tilknyttes, hvilket giver nogle udfordringer i planlægnings øjemed.
De studerende har udover den mundtlige information også fået udleveret skriftligt informationsmateriale med
en kalenderoversigt for projektets to modulers aktiviteter (se bilag E).

Projektet har som tidligere nævnt afprøvet Delfimetoden til evaluering af modulerne 1 og 2.
De fire eksperimenter evaluerer deres aktioner hver for sig ud fra en valgfri metode, der egner sig ift. de
enkelte aktioner.
Data fra begge former for evaluering er indsamlet og drøftet i projektledergruppen på et internat afholdt den
25. og 26 februar 2016, med henblik på videnproduktion og justering af projektet inden de næste to moduler
3 og 4. (se bilag C)
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36/38

1/9

Perioden: Studiestart september, 2015

Projektklassen B starter på Metropol

3/9

Projektet introduceres mundtligt på Metropol af projektleder Betina Wilhjelm og Lis Suhr

4/9

Klassens studerende har deadline for framelding ift. B-klassen og projektet

16/9 Eksperiment 1 – Sundhedsfaglig supervision introducerer B klassen på Metropol

Eksperiment/Pædagogisk greb 1 – Sundhedsfaglig supervision
Eksperimentet bliver introduceres på Metropol i klasserummet den 16. september 2015 ved projektleder
Anette Sørensen og tre repræsenter og uddannede Sundhedsfaglige supervisorer fra eksperiment og
aktionsteamet.
Der bliver udleveret en Kinabog (har skiftet navn undervejs til ”Min bog”) til hver af de studerende i 14.
kapitler. Bogen er peronlig og anvendes til egen refleksion undervejs gennem hele uddannelsen.
Klassen opdeles i 5 grupper af 8 studerende og tildeles hver deres Sundhedsfaglige supervisor.
Der gennemføres 2 supervisioner i modul 1, som begge foregår medens de studerende er i det teoretiske
rum (plan for dette er udleveret til de studerende og vedlagt mailen)
Den første dato er en introduktion til Sundhedsfaglig supervision og den anden er første ”rigtige” seance. De
studerende får udleveret et skema med de planlagte datoer for modulerne 1 og 2.
Supervisorerne nedskriver noter til det de studerende er optaget af og som kommer frem i
supervisionsrummet. Projektleder, der deltager som observant har ikke selv en gruppe men har til opgave at
behandle den tilstedeværende empiri undervejs i forløbet.

Eksperiment/Pædagogisk greb 2 – Den Pædagogiske Refleksions Model/PRM
Eksperimentet har ingen planlagte aktioner i modul 1.

Eksperiment/Pædagogisk greb 3 – Simulations- og færdighedstræning
Eksperimentet har ingen planlagte aktioner i modul 1.

Eksperiment/Pædagogisk greb 4 – Medicinhåndtering og farmakologiske
kompetencer
De studerende Introduceres til logbog på Metropol præcis som de andre modul 1 studerende på Metropol.
De får udleveret tre opmærksomhedsspørgsmål, der skal arbejdes ud fra under opholdet i klinikken (vedlagt
mailen). Spørgsmålene er ligeledes udsendt til ansvarlige på de anvendte kliniske undervisningssteder i
modul 1 sammen med et orienterende nyhedsbrev (vedlagt mailen). Der foregår en opsamling v/klinisk lektor
og delprojektleder Lis Suhr, når de studerende kommer retur i teorirummet fra deres kliniske ophold.
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Modul 2

• November
2015
• Uge 50-51

Eksperiment/Pædagogisk greb 1 – Sundhedsfaglig supervision
Der gennemføres 2 supervisioner i modul 2.

Eksperiment/Pædagogisk greb 2 – Den Pædagogiske Refleksions Model/PRM
PRM – modellen introduceres fælles for de studerende i to timer den 7. december om eftermiddagen på den
første dag klinikken. B - klassen inddeles i den forbindelse i to hold (grupper). De studerende får her
udleveret en lommemodel af PRM modellen til anvendelse i klinikken.
Den sidste dag den 18. december 2015, hvor de studerende er i klinik på modul 2 i uge 51, er der en seance
med grupperefleksion i relation PRM modellen og en patientbeskrivelse. Refleksionen foregår lokalt i de
enkelte centre med certificerede kliniske undervisere/kliniske vejledere. Enten kopieres patientbeskrivelsen
ifht. empiriindsamling eller, der udarbejdes et notat fra seancen.

Eksperiment/Pædagogisk greb 3 – Simulations- og færdighedstræning
De studerende ser introduktionsfilmen som er udarbejdet af arbejdsgruppen ifht. eksperimentet.
Klassen inddeles i to hold af 20 studerende, der igen inddeles i 4 grupper. Der trænes i SIM- scenarier i fire
rum i Klinisk Laboratorium for Sygeplejestuderende (KLS) samtidigt med en samlet tilknytning på 8
undervisere. Scenariets tema er klinisk vurdering ud ABCDE (patientologi, inddragelse af patientens
oplevelser og behov). Hvert hold træner på planlagt dato i tre timer den 8. og 9. december.

Eksperiment/Pædagogisk greb 4 – Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer
Endnu ikke afklaret.
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Perioden: 7. – 18. december, 2015 (uge 50 + 51)
50
7.

Fællesintroduktion i eget Center – hele holdet introduceres til PRM kl. 13-15

8.

½ hold SIM træning kl.12-15

9.

½ hold SIM træning kl.12-15

10.

11.
51
14.

Supervision kl.13-15
Supervision kl.13-15

15.

16.

17.

18.

Gruppe refleksion med PRM (2 timer - forgår lokalt i de enkelte center – tidspunkt
planlægges lokalt)

22

Periode og aktioner

Modul +
eksperiment -

område

September 2015

Modul 1

Brev udsendes til studerende

SFS

Periode og aktioner

Status

eksperiment –

Status

ml. eksperimenter

Modul +

Rapport

Koordinering

område
Uge 39/40, 2015
Fælles intro på Metropol til

ifm. optagelse i B-klassen på

indsats 1

Metropol. I brevet følger en

Sundhedsfaglig supervision x 2

kort introduktion til projektet

(uge 39 og 41)

Modul 2

Uge 48-49/50-51 2015

SFS

Sundhedsfaglig supervision x 2 (uge 50/51 og uge1)
Datoer: 11/12 eller 14/12 og 4/1 -2016

Datoer: 23/9 eller 25/9 og 8/10
3.09.15: BW og LS (klinisk

PRM

Ingen aktioner

PRM

Introduktion af PRM modellen – to timer i to grupper

lektor og tilknyttet B – klassen
frem til modul 3) introducerer

De studerende arbejder med PRM i forhold til

til projektet og informerer

patientbeskrivelse på deres sidste dag i klinik i 2 timer i eget

feltets øvrige undervisere

center med certificerede kliniske vejledere/kliniske undervisere
SIM/færdigheds

4.09.15: Studerende har

Ingen aktioner

træning

SIM/færdighedstræ

Intro til metoden via film

ning

SIM scenarie af tre timers varighed med temaet klinisk

deadline for at framelde sig

vurdering ud fra ABCDE + patientologi, inddrage pt.s

projektklassen som efter

oplevelser og behov

følgende fyldes op

16.09.15: Introduktion på
Metropol af indsats 1
v/projektleder AS, CW, SØ og

Medicinhåndtering og
farmakologisk
kompetence

Intro til logbog på Metropol
Udlevering af 3
opmærksomhedsspørgsmål
-

Medicinhåndtering
og farmakologisk
kompetence

Dokumentation i logbog
Afventer aktivitet

Dokumentet ligger på
Intrapol til de
studerende

BD
Opsamling v/ LS i klassen, når
de studerende kommer retur ift.
reflekterende ark
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 Projektets udvikling
Forud for projektets start og undervejs har der været en langvarig arbejdsproces i gang ift.; udarbejdelse af
samarbejdsaftaler herunder kontrakt med RUC, planlægning af og afholdelse af møder mellem projektleder/
projektkoordinator og projektledergruppen, møder i projektledergruppen, afholdelse af flere møder og
workshops med forskerne fra RUC og projektledergruppen, to temadage med Rigshospitalet som vært – en
med lokalt fokus og en på tværs af de tre kliniske sektorer og medlemmer af projektorganisationens
eksperimentteams samt en lang række af udviklingsmøder lokalt i de fire eksperimentteams, internat i
projektledergruppen m.m.. I perioden har været afhold to møder i projektets styregruppe.

 Samarbejde med RUC
Projektets forskningsmæssige forankring bliver, ca. et år efter at processen omkring projektidé og
projektbeskrivelse er påbegyndt i KURS, varetaget af Adjunkt og Ph.d. Mari Holen, Roskilde Universitets
Centers Institut for psykologi og uddannelsesforskning ved professor Betina Dybbroe.
Projektets størrelse og omfang medfører, at endnu en forsker fra samme institut Ph.d. Sine LehnChristiansen også bliver koblet på. Sine Lehn-Christiansen er i dag projektets hovedkontakt og professor
Betina Dybbroe har plads i projektets styregruppe.
Samarbejdsaftalen/kontrakten mellem Rigshospitalet og Roskilde Universitets Center blev i første omgang
(2015-2016) udformet af RUC og beskriver ud over de mere formelle juridiske ting også projektets
datarettigheder. Disse tilhører både Rigshospitalet og Roskilde Universitets Center. I forbindelse med en
genforhandling af samarbejdsaftalen ved årsskiftet 2016, bliver denne nu udarbejdet af Juridisk enhed,
Direktionen Rigshospitalet, hvor bl.a. en præcisering af datarettigheder også fremgår ud fra en henstilling om
en tydeliggørelse fra styregruppens side.
Et projekt af en sådan størrelse har krævet en del tid ift. det at finde en rigtig vejlednings- og samarbejdsform
mellem RUC og projektledergruppen, hvilket man, gennem afprøvning af flere metoder, sammen er nået
frem til en god model, der veksler alt efter mødets formål.

 Samarbejde med Metropol
I forhold til modulerne 1-2 har projektet profiteret af, at en af eksperimenternes projektledere Lis Suhr har
været ”klasselærer” for klassen. Dermed haft projektledelsen haft den tætte kontakt til såvel; studerende,
modulansvarlige undervisere, øvrige undervisere tilknyttet klassen, KKE samt ledelsen på Metropol.
Dette har resulteret i en løbende ”temperaturmåling” på klassen, hvilket for det meste har været temmeligt
fordelagtigt og i særdeleshed fordelagtigt i et planlægningsperspektiv i forhold til informations- og
evalueringsseancen, hvis skemalægning har været mindre vanskelig end ellers.
Lis’ næsten daglige tilknytning til uddannelsesinstitutionen har muliggjort en opsnapning af informationer, der
ellers ikke var tilkommet projektleder og den øvrige projektledelse. Dette faktum har bevirket, at man på
mange måder har kunnet været lidt på forkant med ændringer ift. bl.a. klassesammensætningen, hvor det
bl.a. har været muligt at forholde sig nysgerrigt til nye navne på studerende i B-klassen ift. 3. modul. Dette
har ved nærmere ”efterforskning” vist sig at være fejlplaceringer af studerende. Senest har man fået placeret
en studerende i klassen, som ikke på forhånd har været informeret om, hvad det er for en klasse
vedkommende var blevet optaget i. Dette må siges at være uhensigtsmæssigt og har selvfølgelig
afstedkommet en separat informationsseance for denne studerende.
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I forhold til modul 3, hvor klassen af naturlige årsager ikke længere har en underviser med
”klasselærerfunktion,” har en kontakt til den brede underviserskare været vanskelig at få etableret. Dette har
bl.a. medført, at det blot har været muligt at informere om projektet til et lille udvalg af disse undervisere ud
fra en afhængighed af og tiltro til, at information er bragt videre til de øvrige undervisere i relation til modulet.
Meddelelser fra Metropol vedr. forandringer i klassesammensætningen i B-klassen til projektleder har
desværre været mangelfuld. En videregivelse af disse, har desværre hvilet lidt på tilfældigheder hidtil.
Praktikportalen har ikke gjort det lettere for projektleder selv at følge med i studenter til- og afgang i forhold til
B-klassen pga. af projektleders manglende adgang til Praktikportalen.
Fremadrettet kræver denne problematik, at der etableres et tættere samarbejde med faste aftaler mellem
projektleder og Metropol.
 Samarbejde på tværs af sektorer og rekruttering af medlemmer
Kontaktpersonsordningen har fungeret fint i forhold til samarbejdspartnere på tværs af de tre kliniske
sektorer.
Desværre har det ikke været muligt at fastholde alle kontaktpersonerne ift. samtlige af de udvalgte kliniske
undervisningssteder i relation til primær og psykiatri.
Dette gælder ift. PC København, PC Sankt Hans og Gladsaxe Kommune - alle har de af forskellige
omstændigheder, og ærgerligt nok, trukket sig ud af projektet men de fungerer stadig som kliniske
undervisningssteder for de studerende. Forandringer af ledelsesmæssig karakter, omprioriteringer ift.
ressourceforbrug et samt andre større implementeringsopgaver lokalt, har været dominerende og afgørende
for noget af denne problematik.
Senest har også kontaktpersonen på PC Amager og Rudersdal Kommune forladt projektet med baggrund i
et jobskifte, hvilket bl.a. betyder, at der skal findes en ny kontaktperson på disse to kliniske
undervisningssteder og en repræsentant fra primær kommunerne til styregruppen.
Alt sammen noget, der må betragtes, som værende en af projektets helt store udfordringer.
En rekruttering af interesserede kliniske undervisere og kliniske vejledere til samtlige eksperimenter fra
henholdsvis somatik lokalt i forhold til Rigshospitalets seks sengebærende centre samt primær og psykiatri
har desværre ikke været muligt trods et ønske herom fra projektledelsens side.
I forhold til enkelte eksperimenter mangler der en centerrepræsentant fra få centre på Rigshospitalet.
Dette faktum har betydet, at projektledergruppen og forskerne fra RUC har været nødsaget til at retænke
involveringen af primær og psykiatri på en ny og anderledes måde fremadrettet i projektet.
Det er der fremkommet et forslag til, der blev fremlagt af projektleder og forsker Sine Lehn-Christiansen fra
RUC for projektledergruppen. Forslaget blev vedtaget af en enig projektledergruppe på det sidste møde den
31. marts 2016 og er planlagt til at blive fremlagt for styregruppen ved deres næste møde 2. maj 2016,
hvorefter det forventes iværksat.

 Samarbejde med B-klassen og inddragelse af studenterperspektivet
Tilstedeværelsen, af repræsentanter fra projektorganisationen, i klassen har været præget af en meget
behagelig og samarbejdsvillig stemning parterne imellem. Der har fra klassens side været stor
imødekommenhed over for projektet. Der er i den forbindelse givet meget konstruktive og brugbare
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tilbagemeldinger til projektorganisationen, som har været inddraget i planlægningen af projektets kommende
moduler.
Klassen har været desuden udtrykt stor tilfredshed med projektleders tilstedeværelse og den har via
klassens repræsentant tilkendegivet, at det ville være rigtig fint, om projektleder fremadrettet kan samle
klassen og fungere som en slags ”tovholder” for denne gennem hele uddannelsen. Forslaget er, at man
skemaligger disse timer, som en slags ”klassens time.” Værdien vil ifølge klassens repræsentant være stor,
nu hvor klassen fra og med 3. semester spredes for alle vinde. Den klinikforberedende effekt, præcist som
det har været tilfælde ifm. projektleders introduktion af modul 4 i klassen den 1. april 2016, ønskes også
fremadrettet af klassen. Projektleder påtænker at imødekomme dette behov og medtænke det i
planlægningen.
Klassen har naturligvis, ligesom de øvrige sygeplejestuderende, vi kender til fra tidligere, også været ”ramt”
af; det at starte på et studie, lære at være studerende og finde rundt i det hele herunder diverse
informationsportaler med egne logikker i Metropolregi. Også det første møde med klinisk praksis, der både
kan være en god og mindre god oplevelse for de studerende, har bestemt heller ikke været meget
anderledes for de projektstuderende, end for tideligere studerende i klinisk undervisning..
Projektledergruppen diskuterer kontinuerligt vigtigheden af, at have studenterperspektivet med og har da
også et konstant fokus på, hvordan projektet bedst muligt arbejder med det ift. tilrettelæggelse og
inddragelse af de studerende.

 Status på finansiering og ressourcetildeling
Projektledergruppen varetager opgaven i forbindelse med projektets drift, udvikling og udførelse af
eksperimenternes forskellige aktioner.
At deltage i et projekt af den størrelse og omfang involverer en omfattende mødeaktivitet på alle niveauer
m.m. Dette er naturligvis en rigtig spændende og udviklende arbejdsopgave for alle, men også en opgave,
der skal varetages ved siden af den funktion, man bestrider i det daglige, indenfor det prægraduate
uddannelsesområde på henholdsvis Rigshospitalet, Metropol og på de samarbejdende kliniske
undervisningssteder i primær og psykiatri.
Dette faktum må også identificeres som et af projektets helt store og kontinuerlige udfordringer. Denne
ramme med tilhørende vilkår sætter naturligvis en betydelig grænse for, hvad der er muligt og ikke muligt ift.
projektets mange ambitioner, og gør da også det hele en smule sårbart ind imellem, såfremt der sker
ændringer i organisationen, for den enkelte deltager eller medlem af projektorganisationen.
En ressourcetildeling af denne karakter, hviler på og er totalt afhængig af de enkelte samarbejdspartneres
respektive ledelser og deres prioriteringer fremadrettet. Det betyder også, at de krav der kan stilles til det
enkelte medlem af projektorganisationen relaterer sig til og er bundet op på disse forhold omkring projektet.
Ud over forskerne fra RUC råder projektet ikke over forskningsressourcer. Det har stor betydning i
forbindelse med bearbejdningen af de data projektets producerer undervejs, hvilket naturligvis også må ses,
som en af de helt store udfordringer.

 Status på kommunikation og informationsudbredelse
Projektledergruppens sammensætning med manglende repræsentation af de klinisk
undervisningssansvarlige sygeplejersker fra de tre centre; FIN, NEU og JMC på Rigshospitalet, har medført
nødvendigheden af en hyppig informationsudbredelse via KURS. Man kan måske sige, at der har været lidt
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skæve vilkår ift. en sufficient informationsudbredelse lokalt, hvor man er vant til helt klare kommandoveje.
Dette har været udfordrende for bl.a. projektleder og projektledergruppen og givet en form for ubalance i den
direkte adgang til information omkring projektet i sin helhed og dets aktuelle status. Dette faktum har fordret
en meget grundig skriftlig information til de aktuelle led i projektorganisationen fra såvel projektleder som
projektlederne for de enkelte eksperimenters side, således at alle har kunnet føle sig påklædte til opgaven.
En nødvendig og måske mere fokuseret koncentration i relation til eget eksperiment for projektledergruppens
medlemmer med baggrund i et massivt tidspres og øvrige gøremål, har bevirket, at overblikket over projektet
i sin helhed og på tværs af eksperimenter, har været vanskeliggjort betydeligt.
Dette har da også vist sig, at være en af de helt store udfordringer ift. det at kunne opretholde det mere
tværgående perspektiv i planlægningen af modulerne 1 og 2 i projektledergruppen.
Denne problematik har dog gennem gået en nødvendig udvikling, hvilket skal ses i lyset af et større
overskud i projektledergruppen nu, hvor de enkelte eksperimenter er ”sat på skinner” og er godt i gang.
Projektets hjørnestene er også kommet mere på plads, og der kan tænkes langt mere fremadrettet nu.
Der er kommet en hel anden indsigt i det samlede projekt i forbindelse med afholdelsen af internatet i
projektledergruppen i februar 2016, hvor evaluering af modulerne 1 og 2, herunder status ift. de enkelte
eksperimenter samt en planlægning af modul 4, var i fokus.
Projektleder og projektkoordinator arbejder på konstant at udvikle en endnu højere grad af præcision og
kvalitet ift. nyheds- og informationsbreve og materialer m.m., som projektet konstant producerer og udvikler.
Projektets har fået sit eget Grafiske Univers og hjemmesiden er ved at blive opbygget i relation til dette
univers og skulle gerne ultimo april primo maj blive sendt i luften.
 Evaluering efter Delfimetoden ift. modulerne 1 og 2 og anden evaluering
Der er foretaget evaluering efter Delfimetoden i B-klassen den 3. februar 2016 med deltagelse af
projektleder og to medlemmer af projektledergruppen.
Forud for denne evaluering, blev der udarbejdet et skriv irt. introduktion en af de studerende til selve
metoden (bilag C).
Der var afsat 1 time i skemaet til evalueringen og selve seancen blev, med de studerendes tilladelse, båndet
ift. udvalgte dele.
De studerende svarede på skrift først hver i sær på flg. to spørgsmål:
1. Som projektstuderende har jeg oplevet det positivt, at………
2. Som projektstuderende kunne jeg godt tænke mig at….……..
Materialet cirkulerede herefter som beskrevet i bilaget.
Herefter fulgte en udvælgelse af tre temaer indenfor hver af de to spørgsmål, som de studerende
kommenterede og svarede mere uddybende på.
Alt materiale blevet transskriberet og bearbejdet efterfølgende ift. en tematisering af de repræsenterede
evalueringsområder:
 Projektet generelt
 Fokus på trivsel
 Information i projektet og informationen mellem uddannelsessted og kliniksted
 Samarbejdet instanserne imellem
 Medindflydelse som studerende i projektet
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Projektstuderende kontra almindelig Metropol studerende
Rigshospitalet som ramme om de studerendes kliniske undervisning i somatik
De kliniske undervisningssteder
Engagerede kliniske undervisere og kliniske vejledere
Læring
Vejledning
Undervisning
Simulation som metode
Supervision
Tiden i det autentiske læringsrum

De studerende har i øvrigt også flittigt benyttet sig af muligheden for at korrespondere direkte med
projektleder og projektlederne for de enkelte eksperimenter. Resultaterne af denne korrespondance bliver
naturligvis opbevaret, som projektets fortrolige datamateriale og anvendt i de rette situationer.
Den indholdsmæssige side af evalueringen, både hvad angår udbyttet af Delfimetoden samt den øvrige
korrespondance projektstuderende og projektorganisation imellem, bliver indarbejdet kontinuerligt i
projektets forandring og udvikling.
Dette har senest fundet sted i forbindelse med evalueringen af projektets 1 fase (modul 1 og 2) og justering
af projektet irt. planlægningen af det forestående kliniske modul 4 på projektledergruppens internat i februar
2016.
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OVERORDNET BESKRIVELSE AF EKSPERIMENT 1: SUNDHEDSFAGLIG SUPERVISION
(SFS)
SFS er en struktureret samtale mellem en supervisor og en gruppe på 6-8 fagprofessionelle, der forholder
sig til det faglige og det relationelle i en given professionel kontekst. Supervisor fungerer som katalysator for
supervisandens refleksionsproces. Her gøres erfaringer til genstand for refleksion og integreres som viden, i
det praksisfællesskab supervisionsrummet udgør. Træning af italesættelse af sygepleje og sygeplejefaglige
problemstillinger bidrager til udvikling af professionsidentitet (Nordentoft, 2007).
Skiftende betegnelser fra sygeplejefaglig vejledning, faglig vejledning til sundhedsfaglig supervision er udtryk
for en udvikling hen imod øget tværfaglighed og en ændret forståelse af supervisorrollen fra at være ekspert
på sygepleje til at være ekspert på dialog (Lund-Jacobsen & Holmgren, 1996).
SFS har gennem årene været inspireret af en psykodynamisk, kognitiv, gestaltterapeutisk, og gennem de
seneste 10 -15 år en overvejende systemisk og narrativ tilgang. Forskningen viser, at det ikke er den
teoretiske tilgang, men den tryghed og relation, der skabes i rummet, som er afgørende for den enkeltes
udbytte af supervisionen (Nordentoft, 2007).
SFS kan foregå på flere måder, men typisk indledes med en runde, hvor deltagerne kort fortæller, hvilken
situation eller hvilket emne de hver især har bragt med. I fællesskab udvælges en ”supervisand”, der
superviseres, mens de øvrige i gruppen fungerer som ”reflekterende team” eller ”vidner”. De kan tildeles
forskellige opgaver, som for eksempel at lytte efter dilemmaer, metaforer, noget de særligt hæfter sig ved.
Processen er relativt stramt styret af supervisor, der på et tidspunkt inviterer teamet/vidnerne til at reflektere
ud fra det de har hørt i supervisionen, mens supervisanden forholder sig tavs og lyttende. Afslutningsvis
reflekterer supervisanden over, hvor seancen har bragt vedkommende hen, herunder hvordan nye
perspektiver kan bidrage med nye handlemuligheder.
Emner til supervision kan for eksempel være:
-

Følelsesmæssige reaktioner i mødet med patienter og pårørendes lidelse i forbindelse med sygdom
og død
Værdier og normer, samt disses konsekvenser for sygeplejepraksis
Koblingen mellem teori og praksis i sygeplejen
Etiske dilemmaer
At være sygeplejestuderende
Angst i forbindelse med eksamen

Kompetencer
Sundhedsfaglig supervision af sygeplejestuderende har en positiv indflydelse på kvaliteten af patientplejen
gennem udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer, der er forudsætningen for alt samarbejde
med patienter, pårørende og kolleger.
En struktureret og systematisk søgning tegner et billede af SFS internationalt som ro til refleksion over klinisk
praksis, i et planlagt tidsrum, med en facilitator og nogle forudbestemte procedurer.
SFS tilskrives en dannende, styrkende og normativ betydning og forbindes med:
Positiv effekt på sygeplejerskens personlige og professionelle udvikling gennem større bevidsthed
om tænkning, handlings- og beslutningskompetence
Styrket evne til at håndtere komplekse plejesituationer
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Øget sensitivitet i forhold til patienter og pårørende gennem en større selvforståelse
Mestring af svære følelsesmæssige situationer og forebyggelse af social isolation
Forebyggende effekt i forhold til stress
(Felton, et al., 2012). (Andersson, et al., 2013) (Arvidsson, et al., 2008) (Butterworth, et al., 2008).
Hos uddannelsessøgende er SFS mere sparsomt belyst. Her tilskrives SFS ligeledes en dannende,
styrkende og normativ betydning, der ses en følelsesmæssigt vækst og en bedre evne til at italesætte viden,
men samtidig udtrykkes bekymring for blottelse og sårbarhed (Holmlund, et al., 2010) (Felton, et al., 2012)
(Lindgren, et al., 2005).
En svensk undersøgelse viser, at SFS under sygeplejerskeuddannelsen har en vedvarende effekt i forhold til
at styrke sygeplejerskernes professionelle identitet og personlige vækst. Under sygeplejerskeuddannelsen
var de studerende tilknyttet en fast supervisionsgruppe bestående af 6-8 studerende gennem tre år. En
kvalitativ undersøgelse af 18 sygeplejersker, strategiske udvalgt efter alder, køn og ansættelse, et år efter
afslutningen af deres sygeplejerskeuddannelse viste at SFS støttede integrationen af teori i praksis og
styrkede fokus på en patientcentreret pleje (Arvidsson, et al., 2008).

Ressourcer
Indsatsen SFS varetages af sundhedsfaglige supervisorer, der alle har en særlig uddannelse og træning, og
er certificerede sundhedsfaglige supervisorer. Uddannelsen er toårig og indeholder både teoretisk
undervisning og superviseret træning med egne grupper. Gruppen består af syv sundhedsfaglige
supervisorer, der er uddannet mellem 1991 og 2011 og de repræsenterer tilsammen de tidligere nævnte
teoretiske tilgange.
Gruppen mødes cirka en gang månedligt i 2-2½ timer, hvor der hver gang skiftes mellem ”bestyrelsesmøder”
og refleksive møder, hvor der superviseres på supervision af de studerende.
De 40 studerende fra projektklassen blev fra starten inddelt i fem grupper af 8 studerende. Planen er, at
grupperne skal bestå 1 – 2 år med samme supervisor, hvorefter det vurderes, om det er nødvendigt med helt
nye grupper. En gruppe, der samarbejder over længere tid, vil have mulighed for at skabe en tryghed, der
kan befordre refleksionen. Samtidig kan det skabe en indforståethed, der kan begrænse refleksionen. Et
frafald af studerende fra samme gruppe kan ligeledes nødvendiggøre en inddeling i nye grupper. Gruppe 2
havde fra starten to supervisorer, hvoraf den ene overtog gruppe 4, da en superviser udgik af projektet.


Indsatsgruppen/eksperimentteamets 7 sundhedsfaglige supervisorer:

Projektleder:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:

Anette Sørensen, Klinisk Underviser, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, Direktionssekretariatet, RH
Britta Drostby, Klinisk underviser, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
Conny Larsen, Studievejleder, Professionshøjskolen Metropol
Claire Maria Welsh, Afdelingssygeplejerske, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Solveig Østergaard, Uddannelsesansvarlig oversygeplejerske, Psykiatrisk Center Ballerup

Ny supervisor: Inge Laugesen, Psykiatrisk Center Ballerup (endnu ikke tilknyttet en gruppe)
Der har både været en deltager fra primærsektoren og psykiatrien, der måtte trække sig på grund af
manglende ressourcer. Desuden stopper Claire Maria Welsh efter modul 4.
Det bliver nødvendigt med en supervisor mere på sigt i gruppen. Af hensyn til bias ved dataindsamling,
superviserer projektleder ikke studerende, såfremt det kan undgås.
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HVAD VAR AKTIONERNE PÅ MODULERNE 1 OG 2
Klasse B har gennemført de første to moduler af deres bacheloruddannelse i sygepleje, hvor aktionen SFS
er gennemført fire gange, efter en indledende introduktion i klassen på skolen.

Modul 1
Uge 3: Intro til SFS
Uge 4: 1. SFS

Dato
Modul 2
16. sept.
Uge 5/6: 3. SFS
23. sept. gruppe 1 og 2
25. sept. gruppe 3, 4, 5

Dato
11. dec. gruppe 1
14. dec. gruppe
2, 3, 4, 5

Uge 6: 2. SFS

8. okt. alle grupper

6. jan. alle
grupper

Uge 8: 4. SFS

Den indledende introduktion, af 1 lektions varighed, blev gennemført af projektleder og 3 supervisorer fra
gruppen. Her blev formål, indhold og struktur præsenteret.
SFS 1 og 2 blev afviklet på skolen, i ugen op til samt ugen efter den første kliniske undervisningsperiode,
som varede en uge. I SFS 1 blev der introduceret mere konkret til supervisionsprocessen, lavet
samarbejdsaftaler og i nogle af grupperne blev der også afprøvet en supervision. I SFS 2 blev der
superviseret i alle grupper.
På modul 2 blev SFS 3 afviklet i løbet af en 2 ugers klinisk undervisningsperiode og SFS 4 i den teoretiske
del. Frekvensen af SFS er gennem hele forløbet planlagt til at være lidt højere i de kliniske perioder.
Det er projektlederens ansvar, i samarbejde med de øvrige supervisorer, at tilrettelægge ensartede
supervisionsforløb for de fem grupper. Den enkelte supervisor har ansvaret for afviklingen af SFS i den
tildelte gruppe. Hvad der arbejdes med i de enkelte supervisioner afgøres af supervisor i samarbejde med
gruppen.

OVERORDNET BESKRIVELSE AF, HVILKE DATAFORMER EKSPERIMENTET ARBEJDER
MED/HAR PRODUCERET
Evalueringen af SFS-aktionerne er hovedsageligt baseret på en fælles evaluering af projekt ”På Tværs”, som
foregik i B-klassen den 12. januar 2016 med Delfi-metoden.
Disse data suppleres af logbøger, hvor supervisorerne har beskrevet, hvilke temaer de studerende bringer
op i SFS. Logbøger fra SFS skal bidrage med viden om, hvad de sygeplejestuderende er optaget af, på
forskellige tidspunkter i deres uddannelse. Desuden har supervisorerne besvaret to spørgsmål om hvilke
temaer de ser i grupperne, samt hvilken betydning det har for deres udførelse af SFS.
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 alle data, tematiseres og generaliseres.
Herefter valideres de af supervisorerne, der skal kunne genkende temaet og vinklen, men ikke kunne se at
det var netop deres supervision med en bestemt studerende.
Formålet med evalueringen er at skabe viden om den mulige nytteværdi som eksperimentet bidrager med til
de studerendes læring og udvikling. Evaluering konkret på udviklingen af professionsidentitet vil ikke blive
foretaget før tidligst efter 2 års gennemført uddannelse. Derfor går evalueringen mere på de studerendes
evaluering i forhold til form og formål med SFS.
Evalueringen danner bagrund for fremadrettede justeringer og opmærksomhedspunkter.
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Evaluering efter Delfi-metoden den 12. januar 2016
Nedenfor gengives de svar som Delfi-metoden generede, der vedrørte SFS. I citationstegn står de to
ufærdige sætninger, som de studerende fik udleveret og færdiggjorde. Stemmerne i parrentes betyder det
antal, der har tilsluttet sig udsagnet.
”Som projektstuderende har jeg oplevet det positivt at……”
At der bliver lyttet til supervision (4 stemmer)
Deltage i supervision (1 stemme)
Få en supervisionsbog (1 stemme)
Supervision (4 stemmer)
Ventilere frustrationer i supervisionsrummet (3 stemmer)

Ved det næste spørgsmål er svarene inddelt i tre temaer:
”Som projektstuderende kunne jeg godt tænke mig at…….”
Formålet med SFS
Forstå bedre hvad der er meningen med supervision (5 stemmer)
Forstå ideen med supervision (9 stemmer)
Få en bedre forståelse af supervisionens formål, specielt ud fra de seneste to gange (7 stemmer)
Planlægning af SFS
Dårlig planlægning af supervisionstid (tæt på hinanden efter ferien) (9 stemmer)
Mindre supervision under klinikforløb evt. før eller efter i stedet (7 stemmer)
Bedre kommunikation mellem dem der er med i supervisionsprojektet (6 stemmer)
Bedre planlægning af supervision ifg. skema og klinik, så det ikke er studiedage der bliver brugt (8 stemmer)
Ikke bruge fridag på at tage til supervision (9 stemmer)
Ønsker om mindre SFS
Mindre supervision (8 + 9 + 10 + 8 + 9 stemmer)
Supervision er spild af tid, kun bla-bla-bla uden praktisk resultat (2 stemmer)
I en opfølgende drøftelse af de studerendes ønsker var der kommentarer samt antal:
Planlægning (5 kommentarer), Arbejdsmængde (1), Tid væk fra patienter (1), Formålet med SFS (5)

Følgeforskningsrapportens konklusioner relateret til SFS
”…og mange fremhæver, at supervisionen fylder for meget. Ikke alle finder supervisionen lige relevant.
Nogle enkelte karakteriserer supervisionen som løs snak, andre vil have supervisionen sat ned.” (s.32)
”En mulig reaktion på evalueringen kunne være at nedjustere supervisionseksperimentet. Omvendt er der
også studerende, der er glade for supervision, lige som det kan vise sig, at supervision får en større værdi,
når de studerende skal ud i en længere klinisk undervisningsperiode og også kommer til selv at skulle
handle mere. Kritikken skal under alle omstændigheder analyseres og drøftes grundigt inden PÅ TVÆRS
justeres.” (s.33)

LOG fra supervisorerne
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SFS 1 har været en mere specifik introduktion til SFS og de opgaver som både supervisand og vidner/team
udfører under supervisionen. Desuden drøftes den ”fortrolighedsaftale”, som er nødvendig, for at skabe et
trygt og tillidsfuldt rum.
Herefter indledes SFS med en runde, hvor deltagerne fremlægger deres emner/situationer til supervision
(skrevet med sort i skemaet). Herefter udvælges i fællesskab det emne/den situation, som tages op i
supervisionen (skrevet med blåt i skemaet). Nogle gange kan der nås to supervisioner.
Tallet i venstre kolonne angiver, hvilken SFS, således at hver kolonne illustrer temaerne i hver enkelt gruppe
i løbet af SFS 1,2,3 og 4.

Emner, der tages op i SFS er relateret til:







Samarbejdsproblemer ift. medstuderende/studiegruppe
Kobling af teori og praksis
Sygepleje til alvorligt syge og demente, at præsentere sig over for patienten
Etisk dilemma
Overvejelser om at droppe ud af uddannelsen
Skolens informationer/planlægning

Spørgsmål til supervisorerne
Som supplement til de studerendes emner/situation, besvarede supervisorerne to spørgsmål:
Hvilke temaer eller mønstre træder frem i SFS?
Hvilken betydning har det for min SFS?
De temaer, der fremkommer ved en tematisering, fremgår af nedstående skema.
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ARGUMENTATION FOR JUSTERING TIL MODUL 4 PÅ BAGGRUND AF
RESULTATER/EVALUERING I OVERORDNET FORM
Evaluering i SFS-eksperimentgruppen den 24. februar
Generelt kan vi konkludere, med den viden vi har nu, at det måske havde givet mening at vente med opstart
af SFS til de studerende havde været i gang med uddannelsen i 1 – 2 semestre, så de havde noget
praksiserfaring relateret til uddannelsen. Det kunne muligvis have givet flere studerende en tydeligere
oplevelse af relevansen og formålet med SFS.
De tre temaer, der fremkommer ved evalueringen vedrører formålet med SFS, planlægningen af SFS og
ønsker om mindre SFS. I det følgende fremgår de tiltag, der skal imødegå evalueringerne.

Formålet med SFS
Forskellige tiltag, såvel teoretiske som erfaringsmæssige, der kan støtte den studerende i at forstå formålet
med SFS, drøftes. Det besluttes, at anerkende og italesætte de studerendes tilbagemeldinger i SFSgrupperne. Andre tiltag, hvor det er muligt og passende er:
Artikel om SFS – opfordre til læsning af udleverede artikler
Små teoretiske indlæg relateret til tankerne omkring SFS (kommunikationsteori, konstruktivisme)
Italesætte, at det er ok at være skeptisk ift. SFS. Man kan være til stede både som ”gidsel”,
”shopper” og ”explorer”
Tempo – tilstræbe flere supervisioner på kortere tid, så flere får erfaringen med SFS
Søge aktivt at inddrage alle gruppemedlemmer, når den enkelte superviseres

Planlægning
-

Mange af de udfordringer, der har været omkring planlægning er relateret til en enkelt supervisors
flytning af aftaler. Det kommer ikke til at gentage sig
En SFS lige efter juleferien, der faldt sammen med en opgave, gav ligeledes støj. SFS kommer i
fremtiden ikke til at ligge lige efter en ferie.
Hvor de kliniske undervisningsforløb efterfølges af teori (og ikke en sommerferie) lægges SFS i
teorien, inden for de første uger efter afsluttet klinisk undervisningsforløb.

Ønsker om mindre SFS
Der var planlagt 3 gange SFS i modul 4: d. 10/5, den 23/5 samt den 6/6. I samarbejde med de andre
eksperimentteams blev det besluttet at aflyse den 10/5, hvilket passer bedst i forhold til planlægningen af de
øvrige aktioner.
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BAGGRUND
I klinisk praksis træffer sygeplejersker og sygeplejerskestuderende dagligt kliniske beslutninger.
Sygeplejeprofession har gennem flere år været optaget af at udvikle modeller og metoder i relation til klinisk
beslutning. Metoderne og modellerne har haft forskellige intentioner fx har sygeplejeprocessen stærkt fokus
på selve beslutningsprocessens faser, mens andre modeller har fokus på fx implementering af forskning og
evidens (Bernild og Færch 2015, Egerod 2000, Christiansen, S., 2014; Ehnfors, 1998; Nordenkær, 2012).
Den samfundsmæssige udvikling, videnskabeliggørelse af sygeplejens vidensgrundlag, samt øget fokus på
patientperspektiv- og patientdeltagelse, udfordrer imidlertid sygeplejerskers faglighed (Færch og Harder,
2009). En dansk undersøgelse viser, at sygeplejersker overvejende baserer deres sygepleje på viden om
patientens diagnose og fysiske tilstand, og at sygeplejerskerne ikke har viden og begreber til at kunne
inddrage patienternes oplevelser, når de yder sygepleje (Færch og Bernild, 2011).
Andre studier påpeger, at sygeplejersker oplever udfordringer i forhold til at tilrettelægge en individuel pleje
med udgangspunkt i patientens perspektiver, ønsker og behov (Grum, 2008), samt med at inddrage den
nyeste evidens i sygeplejen (Aydin et.al, 2015).
Nyere forskning viser endvidere, at inddragelse af patienten kan forebygge utilsigtede hændelser. Cirka 10
% af hospitalsindlagte patienter oplever en utilsigtet hændelse mens de er indlagte (De Vries, et al, 2008),
hvilket kan medføre stress, handicap eller død for patienterne (Brady, et al, 2009). Imidlertid kan over 40 %
af utilsigtede hændelser forebygges (De Vries, et al. 2008), idet en undersøgelse viser at 91 % af
patienterne mener de kan være med til at forebygge de utilsigtede hændelser (Schwappach et al, 2011,
Waterman et al, 2006) og patienterne viser initiativ i forhold til fx. selv-uddannelse (Schwappach et al, 2011).
Patient involvering kan således betragtes som en vigtig metode til at forbedre patientsikkerheden.
En svensk national undersøgelse af nyuddannede sygeplejersker konkluderer blandt andet at de
nyuddannede sygeplejersker i ringe grad orienterer sig i forskningen. De trækker primært på egne eller
kollegaers erfaringer i den kliniske beslutningsproces (Forsman, 2011).
Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM), som projektet arbejder med, er inspireret af POMI (Patientens
prædispositioner, observationer, modeller, interventioner) (Hørdam et al, 2008). Modellen er udviklet med det
formål at understøtte og kvalificere beslutninger i klinisk praksis, herunder øge fokus på inddragelse af
patientens perspektiv og integrering af forskning.
PRM udmærker sig ved at være en metode, der kan benyttes i konkrete kliniske situationer på tværs af
specialer og afdelinger. PRM adskiller sig fra andre metoder idet PRM tydeliggør de indholdsmæssige
vidensformer, der indgår i en kvalificeret sygeplejefaglig klinisk beslutning samt det sygeplejefaglige indhold i
en klinisk beslutning (Bernild og Færch 2015)
PRM er afprøvet og testet i et mindre studie fra 2013, hvor den er vist at have positiv effekt ved at patientens
perspektiv er dokumenteret i 50 % flere sygeplejejournaler på den afdeling hvor PRM blev integreret
sammenlignet med en kontrolafdeling, hvor PRM ikke benyttes. Desuden ses en fremgang i udarbejdelsen
af plejeplaner på den afdeling hvor PRM blev implementeret (Færch og Bernild, 2015).
I tråd hermed viser ikke-publicerede data fra fokusgruppeinterview med sygeplejestuderende på modul 11
og 12, Rigshospitalet Hjertecenter, at de sygeplejerskestuderende, oplever at PRM fungerer som en
systematisk metode til at afdække kliniske sygeplejefaglige problemstillinger samt støtter dem i at træffe
kliniske beslutninger. PRM kvalificerer deres sygeplejedokumentation samt tydeliggør de studerendes
bevidsthed om at inddrage patientens perspektiv i sygeplejen. Flere studerende udtrykker, at det generelt er
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svært at træffe kliniske beslutninger, hvilket blandt andet begrundes med deres manglende kliniske erfaring
og videns deficit (Hjertecentret 2013).
Formålet med eksperimentet omkring PRM i Sammenhæng På Tværs er at styrke/udvikle de studerendes
kompetencer til at træffe kliniske beslutninger i sygeplejen til patienten.

BESKRIVELSE AF PRM
Metoden PRM bidrager med et indblik i de indholdsmæssige vidensformer samt beskriver det
sygeplejefaglige indhold, der indgår i en klinisk beslutning (Bernild og Færch 2015). Modellen illustrerer
vidensformer, der både er forklarende og skaber en forståelse for det konkrete patientniveau og samtidig
forklarer og skaber forståelse på et mere generelt niveau (bilag 1).
I en klinisk beslutning indgår følgende dimensioner:
 Patientens perspektiv, som er den viden, de forestillinger og værdier patienten har om sit liv og sin
aktuelle situation.
 Viden: Om sygdom, forekomst, risiko, interventioner, kliniske metoder. Denne
vidensdimension er karakteriseret af at være en generel viden, som forklarer sammenhængen
mellem blandt andet sygdom, risiko, og behandling. Dette forudsætter en opdateret teoretisk viden
omkring f.eks. anatomi, fysiologi, patologi, mikrobiologi og farmakologi, kliniske metoder, der
understøtter sygeplejeinterventioner via en systematisering af patientens symptomer (Bernild og
Færch 2011, Bernild og Færch 2015)
 Observationer / Undersøgelser er de konkrete observationer og undersøgelser, som foretages i
relation til patienten.
 Viden: Oplevelser af at være syg. Forskning, begreber, modeller, metoder. Denne dimension
beskriver en generel viden, omkring hvordan patienterne oplever det at være syg og som er
medvirkende til at understøtter sygeplejersken i at begribe patientens situation. Teorier og forskning
indenfor humaniora og kvalitativ forskning er centralt. (Bernild og Færch 2011)
 Klinisk erfaring har indflydelse på forudsætningerne for hvilken klinisk beslutning, der træffes og er
afhængig af den enkeltes sygeplejerskes tidligere erfaringer (Bernild og Færch 2011)
 Den Organisatorisk ramme. Kliniske beslutninger træffes altid indenfor en bestemt institutionel og
organisatorisk kontekst, der betinger hvilke mulige beslutninger, der kan træffes. (Bernild og Færch
2011)

ORGANISERING AF PRM-EKSPERIMENTET
PRM- eksperimentgruppen
1

PRM-eksperimentgruppen består af deltagere fra Rigshospitalets seks Centre, Primær Sektor og Psykiatri.
Deltagernes positioner, pædagogiske kompetence og uddannelsesbaggrund i det kliniske felt er forskellige;
nogle deltagere er kliniske vejledere og har direkte relation til den kliniske sygepleje, mens andre deltagere
er undervisningsansvarlige, uddannelsesansvarlige/koordinatorer, eller kliniske undervisere, som varetager
opgaver af organisatoriske art og undervisningsmæssig karakter. Det har været et krav, at deltagerne som
minimum har en 1/6- diplom (sundhedsfaglige professions uddannelser). Aktuelt er størstedelen af gruppens
deltagere kandidat eller master uddannet.
1

Deltagere i PRM – eksperimentgruppen; Jeanette Grefstad (Egedal Kommune), Birte Dahl Heshe (Frederiksund
Kommune) (indgået i gruppen april 2016), Hilde Middelboe (Psykiatrisk Center, Sct. Hans)
Bodil Pille (JMC), Rene Poulsen (FIN), Lotte Gran (NEU), Lotte Hørby (ABD), Lise Koefoed (ABD), Gry Tange (HOC),
Stine Vibholm Persson (HJE), Elisabeth Sievers (HJE), Camilla Lucht (HJE), Mette Skriver (HJE), Bettina Voergaard
Poulsen (HJE – Projektleder)
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PRM–eksperimentgruppen planlægger og udvikler design for aktionerne, evaluerer, samt kommer med
forslag til justeringer og fremadrettede anbefalinger i forhold til aktionerne i de kliniske moduler.
Gruppen er karakteriseret af en stærk repræsentation fra Hjertecentrets Prægraduate enhed (fem kliniske
undervisere), som har arbejdet med metoden PRM igennem flere år på forskellig vis. Det giver nogle
muligheder idet Hjertecentrets undervisere kan vidensdele med PRM-eksperimentgruppen i forhold til
erfaringer og viden relateret til det at arbejde med PRM prægraduat. Omvendt kan det give udfordringer for
gruppens og den enkeltes læreproces, idet der kan opleves en asymmetri, være implicitte antagelser og
spørgekulturen kan være udfordret for alle deltagere.

PRM aktionsteam
PRM-aktionsteamet består af et varierende antal undervisere, vejledere og koordinatorer, som udfører
aktionerne med PRM sammen med de studerende i projektet.

Kompetenceudvikling Postgraduat
Tilrettelæggelsen af klinisk uddannelse i henholdsvis Somatik, Primær og Psykiatri er kendetegnet ved, at
der arbejdes med forskellige pædagogiske metoder, modeller og tænkninger i forhold til at skabe gode
læringsmiljøer for sygeplejestuderende i klinisk praksis. De tre sektorer er uddannelsesmæssigt organiseret
meget forskelligt både sektorielt men også internt i sektoren ses forskellige organiseringer af klinisk
uddannelse. Ovennævnte udfordrer det at skulle indføre PRM, som metode på tværs af organisatoriske
kontekster.
En væsentlig dimension i forhold til at skabe grundlag for organisatoriske forandringer er, at deltagerene i
projektet oplever, at forandringerne er nødvendige, visionen og hermed målet for forandringen er tydeligt,
samt deltagernes kompetencer er optimale i forhold til at få skabt succesfulde forandringer (Kotter 1998).
På baggrund af dette er det besluttet at certificere vejlederne, som skal udføre aktioner med PRM –
Sammenhæng på Tværs.
Hjertecenterets certificerende kliniske undervisere varetager certificeringen af vejlederne tværsektorielt.
2
Certificeringsprocessen indeholder tre faser og udmunder i titlen PRM-vejleder. Der udbydes certificering af
PRM- vejledere to gange årligt i projektets periode; august 2015 til juni 2019.

BESKRIVELSE AF AKTIONER MED PRM
På modul 1 har der ikke været afviklet aktioner med PRM. Fravalget begrundes primært i pragmatiske
overvejelser omkring de studerendes korte kliniske uddannelsesforløb på en uges varighed.
På modul 2 har der været to aktioner med PRM; Introduktion til klinisk beslutning ud fra PRM og
Efterrefleksion over en patientbeskrivelse med udgangspunkt i PRM.
Formålet med aktionerne på modulet var at træne de studerende i at træffe kliniske beslutninger i sygeplejen
til patienten med udgangspunkt i PRM med særligt fokus på modulets tre fokusområder; kropspleje, måling
og vurdering af patientens fysiologiske værdier og aktivitet, mobilitet og immobilitet (Professionshøjskolen
Metropol 2015).

2

Certificeringsprocessen består af tre faser af to timers varighed per fase. 1. fase: introduktion til PRM, 2. fase:
simulationsøvelse med PRM i relation til før og efter vejledning, Fase 3 har fokus på vejledning med PRM med
udgangspunkt i skriftlige materialer fra studerende.
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PRM-eksperimentgruppen har udarbejdet et skriftelig informationsmateriale til de projektstuderende, hvor
PRM aktioner beskrives herunder de studerendes forberedelser til aktioner med PRM. (jfr. Bilag 1).
Derudover har PRM-eksperimentgruppen udarbejdet en drejebog; PRM – Sammenhæng På Tværs,
Drejebog modul 2, som er et overskueligt og kortfattet materiale, som har til hensigt at give de certificerede
PRM-vejledere og interessenter indblik i eksperimentets konkrete aktioner, der skal udføres, hvornår og
hvordan samt beskrivelse af hvordan evalueringen foregår.
Aktion 1 – introduktion til klinisk beslutning ud fra PRM. Aktionen fandt sted på de studerendes første
dag på modul 2 i klinikforløbet. Aktionen havde fokus på introduktion til PRM og dens dimensioner samt den
kommende aktion med PRM på modul 2. De studerende modtog en lamineret lommefolder med PRM (jfr.
PRM – Sammenhæng På Tværs, Drejebog modul 2).
Aktion 2 – Efterrefleksion over patientbeskrivelse med udgangspunkt i PRM.
I forbindelse med klinikforløbet på modul 2 skal de studerende udføre en fastlagt og efterfølgende udarbejde
en patientbeskrivelse. Modulbeskrivelsen beskriver de tekniske retningslinjer, men ikke rammerne omkring
den indholdsmæssige del af patientbeskrivelsen (Professionshøjskolen Metropol 2015). For at støtte de
studerende i skriveprocessen i forhold til den indholdsmæssige dimension samt synliggørelse af metoden
PRM har PRM-eksperimentgruppen udarbejdet en guide Kriterier for udarbejdelse patientbeskrivelse modul
2 (bilag 2). De studerendes patientbeskriver dannede udgangspunkt for refleksion med PRM.
Efterrefleksionen var planlagt som en gruppeseance som foregik i et læringsrum tæt på den studerendes
praksis, i det enkelte center. Alle studerende i grupperne skulle reflektere og kvalificere deres kliniske
beslutning og der var afsat 20 minutter per studerende. Faciliteringen af refleksionsseance varetog
Centrenes certificerede PRM-vejleder. Gruppernes størrelser planlagdes lokalt alt afhængig af antallet af
studerende samt certificerende PRM-vejleder.
Der er flere didaktiske overvejelser og begrundelse i forbindelse med aktion 2. Et centralt aspekt omhandler
de studerendes patientbeskrivelse, som er, et formelt krav fra uddannelsesinstitution i relation til studerende
på modul 2. Patientbeskrivelsen inddrages aktivt i seancen med PRM, hvilket betyder de studerende ikke
skal udfærdige flere materialer end de øvrige studerende på modullet. I forhold til at anvendelse
patientbeskriver/patientcases viser flere undersøgelser og forskning, at det en relevant metode i forhold til at
katalyser læreprocesser hos den studerende. Patientbeskrivelser/cases kan blandt andet medvirke til at
udvikle den studerendes kritiske og analytiske tænkning, teoretisk viden og kliniske færdigheder (Kunselman
& Johnson 2004)
Et andet didaktisk aspekt omhandler overvejelser omkring den decentrale afvikling af aktionen. De
certificerede PRM-vejledere har udover kendskab til metoden PRM en specialiseret faglig viden, grundigt
indblik i den lokale organisatoriske ramme, indsigt i kvalitativ forskning omkring patientgrupperne i
afdelingerne/Centrene, der beskriver hvordan patienterne kan opleve deres aktuelle livssituation. Derudover
har den vejlederen viden om sygdomme og den medicinske behandling samt klinisk ekspertise i relation til
kommunikative aspekter, observationer og undersøgelser (Bernild & Færch 2015).
Udover den faglige viden har PRM-vejlederen viden omkring læreprocesser samt indsigt i den enkelte
studerende, hvilket tænkes at danne baggrund for en kvalificeret vejledning af de studerendes omkring deres
kliniske beslutningsproces.

EVALUERING AF AKTIONER EFTER MODUL 2
Evalueringen af PRM-aktionerne tager udgangspunkt i feltnoter med perspektiver fra henholdsvis PRMvejlederne og de studerende. Formålet er at skabe viden om, hvorvidt de studerende og vejlederne har
oplevet aktionerne med PRM som relevante, og om de (studerende og vejlederne) har oplevet, at metoden
PRM skaber værdi for de studerendes læring i klinisk praksis.
PRM-vejlederne har efter afsluttet Aktion 2 stillet de studerende følgende spørgsmål:
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o Hvordan har du oplevet af arbejde med PRM?
o Hvorfor tænker du at netop det er din oplevelse?
Derudover har PRM-vejlederne evalueret, med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
o Hvordan har du oplevet at vejlede med PRM?
o Hvorfor tænker du at netop det er din oplevelse? (Ibid.)
Feltnoterne er bearbejdet ud fra Kvales’ meningskondensering’ fem trin:
 Trin 1: gennemlæsning af feltnoterne
 Trin 2: bestemmelse af ”naturlige” betydningsenheder
 Trin 3: Beskrivelser af dominerende temaer
 Trin 4: Forholder sig til betydningsenhederne i forhold til undersøgelsens formål
 Trin 5: Knytte centrale temaer til deskriptive udsagn (Kvale 1997)
To grupper fra PRM-eksperimentgruppen har bearbejdet feltnoterne. Den ene gruppe bestod af to deltager
(PRM-eksperimentgruppen), som bearbejdede data fra de studerende, mens der i den anden gruppe var tre
deltager, som arbejde med data fra PRM–vejlederne. Databearbejdningen er udmundet i en rapport; PRMevalueringsrapport modul 2, Sammenhæng På Tværs. PRM-eksperimentgruppe har diskuteret
evalueringsrapporten og på den baggrund besluttes, hvorvidt kommende aktioner på modul 4 skal justeres
eller re-tænkes med henblik på udvikling af nyt koncept i overensstemmelse med præmisserne for
aktionsforskning (Duus et al.2012)

Etiske overvejelser
De studerende er mundligt og skrifteligt informeret om planlagte metoder til indsamling af empiri ved,
projektleder Betina Wilhjelm og de studerende har underskrevet samtykkeerklæring. I forbindelse med PRM
er de studerende informeret, af de certificerende vejledere om patientbeskrivelse og vejledernes feltnoter fra
studerendes evaluering, som vil blive anonymiseret og opbevaret elektronisk og destrueres efter
bearbejdning. Ligeledes er PRM-vejledernes informeret om, at feltnoter vil anonymiseres og destrueres efter
bearbejdning.

RESULTATER
I alt deltog 35 studerende i aktion 1; Introduktion til PRM. I forhold til aktion 2; Efterrefleksion over
patientbeskrivelse med PRM deltog 34 studerende. Fjorten certificerede PRM-vejledere fra Rigshospitalet
har faciliteret vejledningsprocessen med PRM. I det følgende beskrives udvalgte temaer fra
evalueringsrapporten.
Det første og mest gennemgående tema er, at PRM er en ny metode. Dette gælder både for både de
studerende og for PRM-vejlederne. Det at skulle arbejde med PRM er en læreproces, som kan virke
udfordrende. Generelt er både de studerende og vejlederne positive, motivere og synes at PRM er en
brugbar metode. En PRM vejleder beskriver f.eks.:
”Det har været en fokuseret måde at reflektere på, men også svært at lade sig styre, dette er nyt for mig, der
nok elleres har arbejdet mere ustruktureret i mine tidligere refleksioner.”(PRM-evalueringsrapport modul 2)
En studerende beskriver: ”..Modellen er nem at forstå i forhold til logikken, men kræver øvelse i praksis..”
En anden studerende udtrykker:
”..Jeg manglede introduktion ift. at spørge patienten (hvad skal jeg spørge om og hvordan?)..”
Endvidere beskriver flere vejlederne, at PRM er med til at give struktur og systematik i deres
vejledningsproces. Ligeledes beskriver de, at metoden PRM er med til at højne refleksionsniveauet hos den
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studerende, idet flere vidensdimensioner inddrages sammenlignet med hidtil kendte vejlednings og
refleksionspraksisser. Dette illustreres med følgende citat:
”..Generelt fik de studerende argumenteret mere teorietisk end de ellers gør, når vi reflekterer.. ” (PRMevalueringsrapport modul 2).
Et overraskende fund var, at de studerende sammenligner PRM med sygeplejeprocessen, og forholder sig i
nogen grad uforstående overfor hvorfor uddannelsesinstitution og klinisk uddannelsessted ikke samarbejder
om at benytte samme metoder. Dette peger på, at de studerende endnu ikke evner at skelne mellem de
forskellige modeller de præsenteres for på dette tidspunkt i uddannelsen. En studerende beskriver:
”..Alt på skolen handler om sygeplejeprocessen – og her er det PRM. Og vi har ikke lært om klinisk
beslutning..” (PRM-evalueringsrapport modul 2)
En anden studerende: ”..PRM Burde være startet i skolen, så man kun skulle forholde sig til en model..” (PRMevalueringsrapport modul 2).
Ovenstående peger på vigtigheden af nøje at overveje dels hvor mange modeller nye studerende
introduceres for, dels på et behov for at være meget tydelig på at formidle forskellene.

JUSTERINGER AF FREMADRETTEDE AKTIONER OG ANBEFALINGER
De studerendes evaluering afspejler en usikkerhed i relation til særlig PRM’ indholdsmæssige del. På
baggrund af ovennævnte har vi besluttet, at der på modul 4 sker en re-introduktion til metoden PRM.
Et opmærksomhedspunkt er at tidspunkter og tilrettelæggelse af re-introduktionen, bør koordineres med de
øvrige eksperimenters aktioner i Sammenhæng På Tværs. Desuden anbefales det, at re-introduktionen
foregår i mindre hold fremfor alle 40 studerende på en gang. I forhold til den indholdsmæssige del i reintroduktionen bør der rettes opmærksomhed mod, hvordan teori fra modul 1,2,3 og 4 bringes i spil samt,
hvordan sygeplejeprocessen og PRM adskiller sig fra hinanden.
Et andet opmærksomhedspunkt er den afsatte tid i forbindelse med Aktion 2. De certificerede PRM-vejledere
beskriver samstemmende, at tyve minutter udfordrer kvaliteten i vejledningsprocessen med PRM.
Fremadrettet kan det anbefales, at efterrefleksionens tiden per studerendes med PRM øges fra 20 til cirka
30 minutter.
Et tredje opmærksomhedspunkt som problematiseres af både PRM-vejlederne og de studerende er,
vedrørende udformningen af den skriftelige patientbeskrivelsen efter den fastlagte studieaktivitet. De
studerende har svært ved at forstå strukturen og rammerne omkring opbygningen af patientbeskrivelsen. For
at mindske de studerendes utryghed og usikkerhed anbefales det fremadrettet, at de studerende følger
anvisninger fra henholdsvis uddannelsesinstitutionens modulbeskrivelse og de enkelte Centres anbefalinger
i forhold til udarbejdelse af det skriftelige materiale relateret til den fastlagte studieaktivitet. Det skriftelige
materiales opbygning har i princippet ikke betydning for refleksionen med PRM (PRM-evalueringsrapport
modul 2).

STATUS OVER ARBEJDSPROCESSEN
PRM-eksperimentgruppen har løbende reflekteret over de gennemførte aktioner og de arbejdsopgaver der
har været relateret til dette. Det har været spændende og lærerigt for alle involverede. Der har været mange
arbejdsgaver i forhold til certificering af PRM-vejleder, udarbejdelse af drejebog for aktioner, introduktion af
studerende, bearbejdning af feltnoter samt kommunikation i organisationen. Arbejdsopgaverne har været
ressource- og tidskrævende.
De studerendes patientbeskrivelser for modul 2 (og kommende på modul 4) er indsamlet med det formål at
kunne gennemføre en systematisk, mixed-methods undersøgelse af de studerendes kliniske
beslutningsproces (ud fra PRM) i patientbeskrivelserne samt se på hvordan de studerende medtænker PRM’
vidensdimensioner. Analysen af patientbeskrivelserne planlægges til at begynde i efteråret 2016 og sommer
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2017 med det formål at udarbejde artikel til publicering. Eksperimentgruppen har således ca. 80
patientbeskrivelser som skal analyseres og bearbejdes som en del af den forskningsmæssige
vidensproduktion.
I forhold til Hjertecentrets certificering af PRM vejledere har der i Rigshospitalets regi været stor tilslutning og
opbakning. Aktuelt er der sytten certificerede PRM-vejledere på Rigshospitalet og tre fra Primær sektor. I
forhold til PRM vejlederens kompetenceudvikling er det centralt at indtænke hvordan der forsat arbejdes,
trænes og vidensdeles når der ikke foregår aktioner med PRM i projektet Sammenhæng På tværs. Denne
del synes at kunne rumme to dimensioner dels at Hjertecentrets certificerende kliniske undervisere tænkes
at kunne udvide certificeringen med en fase. Dels tænkes de enkelte centres prægraduate team på
Rigshospitalet at skulle tage stilling til om der er læringsrum lokalt hvor PRM vejlederne kan arbejde med
metoden.
Certificeringsprocessen er aktuelt påbegyndt med deltagere fra Primær sektor. Her synes der at være flere
udfordringer dels tidsaspektet, geografiske udfordringer(transport) samt kontakt med de vejledere, som
samarbejder med de projektstuderende i praksis.
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BILAG 2
Kære studerende på modul 2.
Velkommen i klinik på Rigshospitalet.
Vi glæder os til at samarbejde med dig omkring din uddannelse til sygeplejerske og til at anvende
Pædagogisk Refleksions Model (PRM) som metode. Både på modul 2 og på senere moduler.
Introduktion til PRM
Mandag d. 7. december kl. 13.00-15.00 introduceres du til PRM.
Introduktionen finder sted i Auditorium 2151 (opgang 2, 15. sal).
Som forberedelse bedes du læse artiklen ”Kvalificering af den kliniske beslutning”.
Færch, J., Bernild, C., 2011. Kvalificering af den kliniske beslutning. Sygeplejersken, nr. 11 p 54-56.
http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2011-11-50-1-Kvalificering-af-den-kliniske-beslutning-.aspx
Efterrefleksion over patientbeskrivelse
På modul 2 skal du ifølge modulbeskrivelsen udføre én fastlagt studieaktivitet rettet mod klinisk observation
og klinisk vurdering, hvor du deltager i udførelsen af grundlæggende sygeplejehandlinger relateret til de tre
fokusområder i den kliniske undervisning på modul 2.
Efter gennemførelsen af den fastlagte studieaktivitet skal du udarbejde en patient-beskrivelse ud fra PRM.
Se kriterier for patientbeskrivelsen på næste side.
Patientbeskrivelsen danner herefter udgangspunkt for efterrefleksion sammen med en klinisk
underviser/klinisk vejleder og andre studerende på modul 2.
Patientbeskrivelsen har et omfang på 2400-4800 tegn.
Den skal mailes til __________________ i pdf-format med angivelse af modul og studienummer
senest d. ___________________ kl. 8.00.
Efterrefleksionen finder sted d. _______________ kl. __________ på ________________.
Vi glæder os til at læse og drøfte patientbeskrivelsen med dig.
Med venlig hilsen
PRM-projektteam
Kriterier for udarbejdelse patientbeskrivelse modul 2
Patientbeskrivelsen har et omfang på 2400-4800 tegn og udarbejdes efter ”Tekniske retningslinjer for
opgaveskrivning” og ”Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter”
gældende for uddannelsesinstitutionen.
Patientbeskrivelsen indeholder:
1. Præsentation af patienten
2. Udvalgt grundlæggende behov eller sygeplejeproblem
3. Litteratur
I det følgende beskrives og uddybes det nærmere indhold i Patientbeskrivelsen.
Præsentation af patienten
Data til dette afsnit kan indhentes i patientens journal og i interaktion/dialog med patienten. I dette afsnit
beskrives patientens:
 Alder
 Køn
 Livsstil (KRAMS), levevilkår, sociale forhold
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Ressourcer og begrænsninger i patientens situation i tiden op til indlæggelsen
Indlæggelsesdiagnose – hvorfor er patienten indlagt?

Udvalgt grundlæggende behov eller sygeplejeproblemer
Du udvælger og beskriver et grundlæggende behov eller sygeplejeproblem samt sygeplejehandlinger
relateret til et af de tre fokus områder:
 Fysiologiske værdier
 Kropspleje
 Aktivitet/immobilitet.
I forhold til beskrivelsen af det udvalgte grundlæggende behov/sygeplejeproblem, indtænkes PRM så du
demonstrerer kendskab til PRM’ dimensioner. Dette gøres ved, at du forholder dig til nedenstående punkter
og støttespørgsmål:
 Patientens perspektiv (pårørendes)
o Beskriv kort, hvad patienten fortæller omkring det udvalgte behov/problem?
 Observation og undersøgelse
o Beskriv kort, hvilke observationer og undersøgelser du/I udførte i relation til
behovet/problemet?
 Viden om sygdom, forekomst, risiko, interventioner og kliniske metoder
o Beskriv, hvilken teoretisk viden omkring fx sygdom, risiko, forekomst, interventioner eller
kliniske metoder, der kan forklare noget omkring patientens behov/problem.
 Viden om oplevelser af at være syg
o Beskriv kort, hvilken teoretisk viden omkring fx oplevelse af at være syg, forskning,
begreber, modeller eller metoder, der kan skabe forståelse for patientens behov/problem.
 Klinisk erfaring
o Har du tidligere stået i lignede kliniske situationer? Hvis ja beskriv kort lighedspunkter eller
forskelle
 Den organisatoriske ramme
o Beskriv kort dine refleksioner i forhold til patientens og dine/sygeplejerskens muligheder for
at arbejde med patientens behov/problem?


Klinisk beslutning
o Beskriv kort, hvilke beslutninger du/I tog eller hvad en klinisk beslutning kunne være i
relation til det udvalgte behov/problem?
Litteratur
Her skrives litteraturen som anvendes i Patientbeskrivelsen.
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INTRODUKTION TIL SIMULATION SOM METODE I SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN
Hvorfor simulation?
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.
Simulation anvendes mange steder i verden som læringsmetode både til prægraduat og postgraduat
uddannelse i sundhedsvæsenet. Forskning viser, at viden fra simulation huskes bedre end fra traditionel
undervisning, idet det er en aktiverende og involverende læringsform, som også medfører et højere
læringsudbytte på Blooms taxonomi end traditionel undervisning (Zigmont et al.2011). Simulation anses for
at være en læringsmetode, som giver optimale muligheder for at træne og styrke både kliniske og
kommunikative kompetencer i et trygt læringsrum, hvor der er mulighed for gentagelse, eksperimenter,
fordybelse og hvor det er acceptabelt at fejle, idet det ikke går ud over patientsikkerheden (Aggerwal et al.
2010, Lewis et al.2012, Zigmont et al.2011, Rutherford- Hemming et al 2014, Mould et al 2011). Denne
træning skal ses som et supplement til oplevelser og læring der foregår i klinisk praksis med virkelige
patienter (Aggarwal et al.2010).
Studerende lærer at være kritisk reflekterende og opnår forbedret evne til klinisk vurdering og klinisk
beslutningstagning (Jeffries, Laney et al 2012, Sharpnack et al 2013). Simulationsøvelser kan medvirke til at
styrke lederskab, udvikle fagidentiteten og kan sætte fokus på kvalitet og sikkerhedsperspektivet (Aggarwal
et al. 2010, Sharpnack et al 2013, Rutherford- Hemming et al 2014). Endelig oplever de studerende øget
selvtillid efter simulationsøvelser, særligt når man gentager scenarier 2. gang (Ironside et al 2009, Jeffries
2005). Et interventionsstudie hvor der gennemførtes 27 simulationsscenarier med 252 sygeplejestuderende
over et semester, medførte indsatsen en signifikant forbedret selvvurdering af kompetencer og tro på egne
evner (Mould et al 2011).

Simulation, begrebsafklaring
Når begrebet simulation bruges i denne rapport, skal det forstås ud fra en bred definition af begrebet. Det
kan altså dreje sig om alt fra simpel færdighedstræning til avanceret simulationstræningsscenarier. Ifølge
David Gaba (2004) er simulation en teknik og ikke en teknologi, der enten kan sættes i stedet for eller udvide
virkelige oplevelser.

Didaktiske overvejelser og metoder til debriefing
Undersøgelser viser, at de bedste resultater opnås ved at have en organiseret og systematisk tilgang til
indarbejdelse af simulering, helst som en del af pensum (Motola et al 2013). Der peges på vigtigheden af at
have en samlet strategi, der starter med definition af læringsudbytterne, læringsmålene der matcher og
dernæst den pædagogiske metode der passer bedst (ibid). Vigtige nøgleelementer for en succesfuld
simulationsseance er planlægning og pre- briefing, engagement, et realistisk scenarie med forstyrrelser og
debriefing (Mould et al 2011, Motola et al 2013). Udstyret til simulationen er uden betydning for udfaldet af
simulationen (high- low fidelity), udstyrets omfang til simulationen skal matche udøverens faglige niveau og
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udbytte. Jo højere ekspertviden udøveren har, jo højere krav skal der være til simulationsudstyret (Aggarwal
et al 2010).
Antallet af deltagere i simulationsscenarier beskrives i et review af simulationsundersøgelser fra 3-10,
gennemsnitligt 4 (Murdoch et al 2013)
Særligt debriefingen er i mange undersøgelser fremhævet som det vigtigste nøgleelement til kritisk refleksion
og læring (Rutherford – Hemming et al.2014, Dreifurst et al. 2009, Mould et al 2011, Zigmont et al.2014). I
debriefingen skal der være fokus på at skabe læring, og ikke på vurdering af deltagernes kompetencer.
Debriefingen giver mulighed for at udforske og få mening ud af, hvad der er sket i en situation, og hvad der
kan arbejdes på fremadrettet (Gardner 2013). Dette stiller krav til facilitatorens kompetencer og systematik i
debriefingprocessen (Gardner 2013, Zigmont et al. 2011, Zigmont et al 2014, Mould et al 2011, Aggarwal et
al 2010). En effektiv debriefer forstår at engagere deltagerne, opbygge et åbent miljø, der er psykisk sikkert
og befordrende for læring. Hjælper deltagerne med at identificere og udforske huller og optimere ydeevne,
forbedre fremtidig performance (Gardner 2013). En måde at strukturere debriefingen på kan være en tredelt
proces:
- Defusion, hvor formålet er at skabe fælles forståelse og udgangspunkt for afdækning af de områder
hvor behovet for refleksion er størst. Dette gøres ved en beskrivelse af en lineær proces i
simulationen. Her har facilitatoren opmærksomhed på de episoder, hvor deltagerne særligt giver
udtryk for følelser, da der her kan være størst læringspotentiale
- Discovering, hvor refleksionen over egen performance foregår, her foregår en abstract
konceptualisering, hvor deltagerne kobler det oplevede til modeller, teorier, tidligere erfaringer o.l.
- Deepening, hvor deltagerne forbinder det lærte, ændrede mentale modeller, til egen praksis.
Umiddelbar gentagelse af simulationen eller adgang til lignende situation øger læringsudbyttet for
deltagerne (Zigmont et al. 2011)
Nogle undersøgelser peger på muligheden og vigtigheden af at give deltagerne direkte feedback, hvilket kan
medvirke til at forbedre deltagernes præstation, såvel som processen. Feedback kan gives på forskellige
tidspunkt i simuleringsprocessen, ofte gives det efter scenariet. En alternativ mulighed kan være at stoppe
scenariet undervejs, f.eks. hvis der er sket en kritisk hændelse, og give direkte feedback i situationen
(Motola et al 2013).
I en del undersøgelser omkring simulationstræning anvendes studerendes oplevelse og selvvurdering af
kompetencer, tryghed og tro på egne evner, som evalueringsredskab (Mould et al 2011, Murdoch et al.
2013, Leigh 2008). Der er ved litteraturgennemgangen ikke fundet artikler hvor oplevelsen af sammenhæng
er evalueret af studerende.

Eksperimentteam
Alle deltagerne i denne eksperimentgruppe har interesse for simulationsundervisning, og de fleste er
facilitatoruddannede i simulation på Dansk Institut for Medicinsk Simulation(DIMS)på Herlev, og har dermed
kompetencer til at styre simulationsscenarierne.
Deltagerne er:
 Anne Frandsen (indsatsleder), klinisk undervisningsansvarlig i HOC
 Martha Topperzer, klinisk underviser JMC
 Helle Bischoff, Klinisk underviser ABD
 Trine Mechta Nielsen, klinisk underviser ABD
 Anne- Marie Juul Elsborg, Klinisk underviser FIN
 Pernille Trust Gotved Klinisk underviser FIN
 Pernille Kjær Svendsen, klinisk underviser HOC
 Birgitte Engstrøm, klinisk vejleder NEU
 Louise Hyltoft, ledende uddannelseskonsulent, Lyngby Taarbæk kommune
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Ad hoc deltagere og sparringspartnere: Hanne Sellberg og Mette Nielsen, Lektorer på Metropol, begge
involveret i Simulation i det teoretiske rum
Ved gennemførelse af simulationsscenarierne er det nødvendigt med facilitatoruddannelse for de
undervisere, der skal styre scenarierne og stå for debriefingen. I de fleste tilfælde er der dog brug for flere
undervisere i hvert scenarie, og her er det fint, hvis nogle af underviserne kan styre scenarierne, og de
øvrige undervisere deltager med deres pædagogiske kompetencer af anden karakter. Denne gruppe står
både for udvikling af scenarierne og gennemførelsen. Hvis der er behov for flere undervisere for at kunne
understøtte indsatserne, rekrutteres yderligere kliniske undervisere fra Centrene på tværs af Rigshospitalet
ad hoc.


Ændringer i eksperimentgruppen og mulige konsekvenser af dette

Vi står i en situation, hvor flere medlemmer af eksperimentgruppen muligvis er på vej videre til noget andet
af karrieremæssige årsager. Samtidig har vi måttet tage til efterretning, at vores deltagere fra Primær og
Psykiatri har måttet trække sig fra gruppen, den ene pga. jobskifte, den anden pga. arbejdspres. Til gengæld
har vi fået lovning på et par nye deltagere fra RH, men afventer endelig afklaring derpå.
Det at vi ikke har repræsentanter fra primær og psykiatri med mere, gør at vi i eksperimentteamet har
overvejelser omkring om vi overhovedet kan og skal have simulationsaktioner i modul 6 og 8. For at det vil
kunne lade sig gøre, kræver det at der er aktiv deltagelse fra primær og psykiatri, idet de har fagligheden der
skal til, for at kunne udvikle relevant undervisning til disse klinikforløb.
Hvis vi valgte at springe aktioner i disse moduler over, ville det giver en tid og rum til at kunne producere
artikler, som vi også har ambitioner om.

METODE- BESKRIVELSE AF MODUL1 OG 2 AKTIONEN
Simulationsaktionen startede først i modul 2, idet de studerende skulle have mulighed for at få et par
oplevelser i klinikken, og dermed begyndende forudsætninger for at kunne inddrage kliniske erfaringer og
oplevelser i simulationsundervisningen.

Simulation i modul 2, didaktiske overvejelser:
Det kliniske forløb i modul 2 har fokus på patientens fysiologiske behov og kliniske færdigheder relateret
dertil (Professionshøjskolen Metropol m.fl.2016). Med udgangspunkt i dette overordnede fokus, er
læringsmålet for scenariet i modul 2 valgt.
Læringsmålene for simulationsscenariet blev hermed
At foretage en klinisk vurdering af patienten ud fra
o ABCDE principper og
o ved inddragelse af patientens perspektiv
Tid, sted og organisering:
Undervisningen fandt sted dag 2 og dag 3 i klinikforløbet kl 12:30-15, 20 studerende deltog ad gangen.
Underviserbemandingen var 8 undervisere begge dage, idet selve scenariet blev afviklet i 4 små grupper
samtidigt, med to undervisere i hver gruppe.
Lokalerne der var til rådighed de planlagte dage, var en udfordring. Vi havde ét stort øverum med 4 senge til
afvikling af alle 4 scenarier samtidig. Desuden et mindre lokale til den fælles introduktion til metoden
Studerendes forberedelse til undervisningen, og deltagerforudsætninger:
Vi havde fået produceret en film om simulation, som var de studerendes forberedelse til undervisningen.
Af andre forudsætninger havde de studerende haft teori om patientologi i modul 1, ergonomi, anatomi og
fysiologi samt teori om sygepleje til den immobile patient i modul 2.
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Program for undervisningen:
Kl.12:30-12:50
Kl.12:50-13:05
Kl. 13:05-14:45
Kl.14:45-15

Velkomst, program, opfølgning på film
Opdeling i små grupper, rollefordeling og briefing til scenariet
Simulationsscenarier afvikles
Debriefing og gentagelse af scenariet
Afrunding
o Hvad tager du med?
o Hvordan kan du anvende det i klinikken
o Plan for opfølgning i klinikken

Indsamling af empiri i modul 2 eksperimentet, samt plan for analyse
Det vi ønskede at undersøge og blive klogere på i forbindelse med dette eksperiment, blev formuleret til
følgende forskningsspørgsmål:
o Hvilken læring sker der i relation til læringsmålene for scenariet?
o På hvilken måde kommer relevante elementer fra scenariet i spil i debriefingen?
o Hvordan kommer den nye viden, færdigheder og kompetencer i spil i klinikken efter
undervisningen?
Med disse forskningsspørgsmål rettede vi både fokus på de studerendes læring, men satte også et
perspektiv på selve undervisningen og facilitatorens måde at varetage debriefingen.

a)
b)

c)
d)

e)

Empiriindsamlingen blev således:

Mundtlig feedback fra de studerende i afslutning af undervisningen
SIMpads kodes til dokumentation af korrekte interventioner, idet scenariet spilles igennem 2 gange, er
der mulighed for at se om der sker en forbedring af korrekte interventioner ved 2. gennemspilning.
Dokumentationen bruges ved debriefing
Scenarierne optages på video, og bruges i forbindelse med analyse af debriefingen, se pkt. 4
Debriefing optages mhp kvalitativ analyse. Hvilken læring sker der i forhold til læringsmålene? Denne del
vil også give en mulighed for feedback til facilitatorerne, på hvilken måde de får de relevante elementer
fra scenariet i spil?
Observationer af udvalgte studerende i klinikken efter undervisningen. Fokus på transfer, anvendes det
som de studerende har lært i undervisningen, i klinikken?


Etiske overvejelser i forbindelse med indsamling af empiri

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 filme både selve
simulationsscenariet og debriefingen, og at disse film ville blive brugt internt i projektet til analyse. At deres
udsagn ville blive anonymiseret i analyseprocessen. Desuden at vi ville slette filmene, 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)
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RESULTATER


Mundtlig feedback fra de studerende:

De studerende fik mulighed for at give spontan feedback på simulationsundervisningen ved afslutningen af
undervisningen. Følgende udsagn kom frem:
o Det var godt at prøve tingene af i trygge rammer, så man får en ide om hvad der virker og
hvordan man skal gøre
o Når man spiller patient skal man faktisk også vide meget om sygdommene og hvilke symptomer
man kan have. Ellers kan man ikke spille rollen
o Det var sjovt at prøve, en god undervisningsform
o Det var godt at lære af sine fejl, og kunne nå at gøre det rigtigt
o Det var virkelig godt at det blev spillet 2 gange
o Meget rart at få patientsyn på det, opleve hvad de skal igennem. Nu ved jeg hvordan jeg skal
gøre i mødet med patienten
o Rigtig godt at få reflekteret over hvad jeg gjorde. I afdelingen går det rigtig stærkt, der er ikke
altid tid
Ovenstående udsagn tyder på at simulation som metode bliver godt modtaget af de studerende, og samtidig
at det godt kan være en udfordring at spille en rolle når man er så ny i uddannelsen.


Simpads som metode til dokumentation af korrekte interventioner

Før undervisningen havde vi i underviserteamet kodet SIM pads med det scenarie vi skulle spille, og dermed
med mulighed for at registrere hver gang en studerende gjorde en korrekt intervention. Hensigten var, at vi
skulle bruge denne dokumentation i debriefingen.
Det var ikke alle der anvendte denne dokumentation i debriefingen. Der hvor den blev brugt, var det
udelukkende for at kunne vise hvor hurtigt og ofte de korrekte interventioner blev gjort, da SIM pads ikke
giver mulighed for at notere kvaliteten i den udførte intervention.
Det må være en overvejelse værd, om disse simpads skaber mere forstyrrelse end at de gavner.


Kvalitativ analyse af debriefingsseancer

Alle otte debriefingsseancer blev videofilmet med henblik på kvalitativ analyse. Èn af optagelserne gik tabt,
og en anden optagelse blev sorteret fra efter ønske fra en af de studerende. Dermed var der seks
debriefingsseancer til videre analyse.
Debriefingerne blev transskriberet, med udgangspunkt i en fælles transkriberingsmanual (bilag 1).
Der blev afholdt to workshops i simulationseksperimentgruppen med henblik på kvalitativ analyse af det
transskriberede materiale, faciliteret af Sine Lehn Christiansen, vejleder fra RUC. Den videre tematiske
analyseproces var inspireret af Malteruds beskrivelse af analyse af kvalitative data (Malterud 2011) samt
Brinkmanns beskrivelse af kvalitet i kvalitative studier (Brinkmann & Tanggaard 2015).
Alle deltagerne gennemlæste mindst én transskriberet debriefing, og udvalgte et tekststykke på max én side
til videre bearbejdning. Tekststykket blev udvalgt efter kriterierne:
o Indeholder et Centralt tema i forhold til forskningsspørgsmålene (se s.6)
o Undrer jer eller udfordrer jeres forforståelse
o Åbner mulighed for flere tolkninger
Hvert tekststykke blev læst højt, hvorefter forskellige muligheder for tolkning blev drøftet.
Ud fra ovenstående proces fremkom skitser til foreløbige temaer, og ideer til mere specifikke
forskningsspørgsmål, hvilket illustreres i figuren herunder:
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Ud fra ovenstående, har SIM eksperimentgruppen udvalgt et fokus til videre analysearbejde.
Det nye forskningsspørgsmål blev derefter:
Hvilke læreprocesser privilegeres, når der trænes klinisk vurdering i simulationsrummet, hvorfor og hvordan?
Ud fra dette forskningsspørgsmål, kunne disse temaer komme i spil:
o
o
o
o
o

Sårbarhed kontra tryghed i læringsrummet
Dialog/ 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

Analyseprocessen er fortsat i gang, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan forelægges detaljerede
fund i denne analyse. De endelige fund vil blive præsenteret i artikelform.



Observationer af udvalgte studerende i klinikken

Som opfølgning på simulationsundervisningen, havde vi planlagt at følge ni forskellige studerende i klinikken
i en 2 timers periode, med fokus på transfer, altså hvordan og hvorvidt de studerende anvendte det de havde
lært til simulationstræningen, i klinikken.
Planen var, at det skulle være åbne observationer, de studerende og vejlederne blev informeret på forhånd
om formålet med observationerne. Observatørerne, som var kliniske undervisere og medlemmer af
eksperimentteamet, skulle udelukkende være observatør, og dermed ikke fungere som vejleder på dagen.
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Imidlertid lykkedes det kun at gennemføre to af de ni observationer. De øvrige måtte aflyses af forskellige
årsager, som sygdom blandt studerende eller at den studerende havde planlagt studiedag den dag der
skulle observeres.
Vi har derfor valgt at gemme de udførte observationer til evt. senere brug som pilotobservationer, som vi kan
lære af. Derfor bearbejdes disse ikke i dette materiale, men tages frem, hvis eller når samme metode ønskes
anvendt senere i forløbet.


Refleksioner over processen: Indsamling af empiri, valg og fravalg

Vi har i eksperimentgruppen gjort os refleksioner over den gennemførte aktion. Overordnet set har vi været
ambitiøse i vores indsamling af empiri, måske også for ambitiøse. I simulationsscenarierne, hvor vi både
optog scenarie og debriefing på video, og samtidig dokumenterede korrekte interventioner på SIM pads. Ud
over dette, ville vi også lave observationer i klinikken. Det har givet en stor mængde data, som jo også skal
bearbejdes, og det kræver tid. Tid er ikke det vi har mest af i en presset hverdag med konkurrerende
opgaver. Konsekvensen i dette tilfælde har været, at vi har måttet udvælge debriefingerne til videre
bearbejdning som det væsentligste, og dermed nedprioritere bearbejdning af scenarieoptagelserne samt
observationerne i klinikken. Der er en etisk overvejelse overfor de studerende i den forbindelse, idet det for
enkelte af de studerendekan oplevedes stressende at blive optaget på video.
Observationerne i klinikken lykkedes kun i to tilfælde ud af ni. Det må give anledning til refleksioner over
mulige årsager til dette.


Gennemførelse af aktionen, tid og rum

Gennemførelse af simulationsundervisning forløb faktisk bedre og mere uproblematisk end vi havde
forudset. Da vi kun havde et stort øvelokale til 4 scenarie, havde vi forventet mange forstyrrelser og kaos,
hvilket heldigvis ikke forekom. Trods dette vil det være mere optimalt næste gang at have flere små lokaler,
da det giver mere plads og ro til hvert scenarie.
Tidsrammen til undervisningen vurderedes passende.


Teknik

Videooptagelserne blev gennemført med håndholdt kamera, og det forløb faktisk fint. De studerende virkede
til hurtigt at glemme at der var kamera på. En udfordring var derimod lyden, det var indimellem meget svært
at høre hvad der blev sagt, og særligt i debriefingen, når flere talte samtidigt, var det et problem.
Fremadrettet må vi instruere de studerende i at række hånden op og tale en ad gangen, for at sikre at alle
guldkorn kommer med.


Bearbejdning af data og plan for formidling

Eksperimentgruppen har deltaget i to workshops med henblik på kvalitativ analyse af debriefinger fra
scenarierne. Vi har en ambition om at producere en artikel i et internationalt tidsskrift. Processen bliver, at
to af os skriver ud fra en overordnet drøftelse om indholdet i eksperimentgruppen. Vi har aftalt med Sine
Lehn Christiansen, at hun kan være sparringspartner og vejleder i processen.


Fremadrettet plan/ anbefalinger

Opsummerende kan man sige, at de studerende har taget Simulation som metode til sig, og samtidig at det
kunne være udfordrende at spille en rolle som kræver indsigt i faget. En enkelt har oplevet at det har været
grænseoverskridende at blive videooptaget, og har frabedt sig at filmen blev anvendt til videre analyse. Hvis
vi vælger videooptagelse som empiriindsamlingsmetode igen, må vi 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,
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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.
Ved brug af video eller lydoptagelser, skal vi instruere de studerende om at tale en ad gangen, således at vi
får alt med på optagelsen.
Vi skal være realistiske når vi planlægger indsamling af empiri, så vi ikke står med en mængde data vi ikke
kan nå at bearbejde. Plan for indsamling af empiri i M4 lægges i starten af april med sparring fra Sine Lehn
Christiansen.
I den kvalitative analyse af debriefingerne, som fortsat er i gang, er vi ved at blive klogere på, hvilke
læreprocesser der er i gang i debriefingen, hvilken betydning facilitatoren har for hvad der sker i rummet, og
også hvor meget de studerende allerede ved på så tidligt et stadie af uddannelsen. Denne begyndende
indsigt vil vi bringe med i den videre planlægning.
Vi mangler en afklaring af, om der kommer nye aktive medlemmer til simulationsgruppen fra primær og
psykiatri, hvilket er forudsætningen for at vi kan lave aktioner i modul 6 og 8. En overordnet drøftelse i
projektledergruppen omkring dette vil også være på sin plads.
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BILAG 1
Plan for transskribering af debriefing seancer.
Dato for

Hold

optagelse
8.12

9.12

Optagelse

Hvem transskriberer og udvælger tekststykke til analyse

nr.
1

1

Anne

2

2

Trine

3

3

Denne optagelse er gået tabt

4

4

Denne debriefing anvendes ikke efter ønske fra studerende

1

5

Pernille S
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2

6

Helle

3

7

Martha

4

8

Pernille T

Kære alle.
Jeg har lavet denne oversigt over hvilken debriefing seance I skal transskribere.
Transskriberingen skal gerne være færdig til mødet d.22.1, i må gerne sende det transskriberede materiale
til mig før denne dato  På dette møde gør vi status over den indsamlede empiri, og her har jeg forhåbentlig
en plan klar mhp. Workshoppen d.5.2 hvor vi skal bearbejde data sammen med Sine og Mari
Jeg sender den film til jer, I skal transskribere. Som lovet er her en lille ”manual for transskribering”, så vi gør
det nogenlunde ens:
Manual til transskribering:







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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OVERORDNET BESKRIVELSE AF EKSPERIMENTET
Eksperiment 4 sætter fokus på én bestemt del af sygeplejepraksis, som der har været udsat for kritik de
senere år af myndigheder, aftagere og nyuddannede sygeplejersker. Det drejer sig om den nyuddannede
sygeplejerskes færdigheder i medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer.
Medicineringsfejl er en stor risiko for patientsikkerheden, og der sker fortsat mange utilsigtede hændelser og
nærhændelser. Der blev i 2015 i alt rapporteret 183.445 utilsigtede hændelser, hvor medicinering herunder
væsker er den hyppigst anvendte klassifikation af hændelser fra både patienter/pårørende og
sundhedspersoner (Dansk Patientsikkerhedsdatabase – Årsberetning 2015)
Arbejdsgiverne peger på, at nyuddannede sygeplejerskers kompetencer om farmakologi og
medicinhåndtering bør styrkes (Professionshøjskolen Metropol, aftagerundersøgelsen 2015,
sygeplejerskeuddannelse). De nyuddannede sygeplejersker mener, at medicin/ medicinering bør have
højere prioritet i uddannelsen (Professionshøjskolen Metropol, Dimittendundersøgelse 2013,
sygeplejerskeuddannelse).
Når man ser i bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr 29 af 24/01/2008)
ses farmakologi kun som en del af læringsudbytte i modulerne 6, 7, 10 og modul 11. Studier viser, at når der
sættes systematisk fokus på medicinhåndtering og farmakologi i uddannelsen, vil de studerende opnå flere
færdigheder i medicinhåndtering og styrkede farmakologiske kompetencer (Bourbonnais et al 2014, Orbæk
et al 2014).
Eksperiment 4: Medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer sætter fokus på medicinhåndtering og
farmakologi på tværs af alle moduler. I denne forbindelse forstås sammenhæng som, at de studerende fra
modul 1 til modul 14 på tværs af sektorer med stigende kompleksitet fordyber sig i udvalgte beskrevne dele
af medicineringsprocessen.
I RegionH blev ”Logbog i medicinhåndtering” indført i 2015. ”Logbog i medicinhåndtering” skal understøtte
den studerendes læring inden for medicinhåndtering i alle kliniske moduler, da den giver mulighed for
skriftlige og mundtlige refleksioner samt dokumentation af medicinhåndtering. De projektstuderende
inddrager i lighed med øvrige studerende denne logbog i deres kliniske undervisning.

EKSPERIMENTTEAM
Eksperimentteamet blev i sammensat af medlemmer på tværs af Rigshospitalet med ønske om deltagelse
fra primær- og psykiatriområdet. Teamets medlemmer skulle have interesse og indsigt i farmakologi og
medicinhåndtering. Desuden var der et stort ønske om at have en underviser i teamet fra Metropol, der
underviser i faget farmakologi for at skabe vidensdeling og konneks til den teoretiske del af uddannelsen,
Dette var desværre ikke muligt, men der blev åbnet op for en konsulentfunktion.
Teamet havde i konstitutionsfasen en del udveksling af medlemmer, men stabiliserede sig med
nedenstående medlemmer i løbet af 2015.
o Abdominalcentret: Lis Suhr (Projektleder)
o Neurocentret: Helene Osterman Knudsen
o Neurocentret: Tine Limkilde
o JMC: Bodil Pille
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o
o
o
o
o
o
o

Finsencentret: Charlotte N. Hansen
Finsencentret: Anne Toft Krogh
HOC: Anne Grete Madsen, ophørt januar 2016, erstattet af Pernille Harding Mellerkær
Metropol: Charlotte Klitgård – Konsulent efter aftale
Primær Frederikssund: Birthe Dahl Heshe
Psykiatri PC Amager: Cecilie Buch Rasmussen, ophørt april 2016
Primær Rudersdal Kommune: Louise Øster Hyltoft, ophørt marts 2016

Teamet organiserede sig med møder cirka hver anden måned af to til fire timers varighed. Møderne har haft
karakter af orienterings- idegenerering og -udviklingsmøder. Møderne har været styret af en dagsorden. Der
er udsendt beslutningsreferat og arbejdspapirer efter hvert møde.
Det har været meget givtigt og lærerigt at samarbejde på tværs af Rigshospitalet og med de to andre
sektorer. Møderne har været præget af stort engagement og arbejdsomhed. Desværre har der til nogle af
møderne været af afbud, da deltagerne har måttet prioritere andre opgaver.
Teamet står nu overfor nogle udfordringer, da et medlem fra primærområdet og psykiatrideltageren er ophørt
i teamet i 2016 pga. jobskifte.

HVAD VAR AKTIONERNE PÅ MODULERNE 1 OG 2
Eksperimentteamet har haft som overordnede didaktiske overvejelser, at aktionerne i medicinhåndtering skal
foregå tæt ved patienten / borgeren i sygeplejepraksis og skal ske i samarbejde med den klinisk vejleder/
underviser, således at de studerende arbejder med medicinhåndtering i det autentiske læringsrum.
Eksperimentteamet valgte at lave en aktion allerede i modul 1, for at de studerende tidligt i uddannelses blev
opmærksomme på medicinhåndtering som en del af sygeplejepraksis. Modul 1 er en uges klinisk
undervisning i udvalgte klinisk uddannelsessteder i primær- psykiatri og somatik. De studerende havde
deres kliniske undervisning i på kliniske uddannelsessteder, der deltager i PÅ TVÆRS – sammenhæng på
tværs af fremtidens sygeplejerskeuddannelse.
I modul 1 i klinisk undervisning har de studerende fokus på:
 Patientologi – patient- og borgerperspektiv
 Samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske
 Sygeplejerskens virksomhedsområde.
De studerende fik inden den kliniske undervisning udleveret tre spørgsmål, der rettede sig mod de tre
fokusområder i den kliniske undervisning.
Der blev samlet op på aktionen af eksperimentleder/ klasselærer efter klinik i den første undervisningslektion
på Metropol og svarene på spørgsmålene blev afleveret.
Modul 2
I modul 2 var de studerende i klinisk undervisning på somatisk hospital, Rigshospitalet. Klinikken foregik på
de kliniske undervisningssteder, som deltager i PÅ TVÆRS – sammenhæng på tværs af fremtiden
sygeplejerskeuddannelsen.
I modul 2 har de studerende fokus på:
 Kropspleje og velvære
 Måling og vurdering af fysiologiske værdier
 Aktivitet, mobilitet og immobilitet
De studerende skulle udføre en fastlagt studieaktivitet i et af de tre områder. Den studerende skulle
efterfølgende udarbejde en patientbeskrivelse med skriftlig refleksion over dette.
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Eksperimentteamet i medicinhåndtering valgte i lighed med modul 1 at sætte fokus på medicinhåndtering i
den klinisk praksis. Der blev udført to aktioner:
 De studerende genintroduceres til Logbog i medicinhåndtering
 Der blev udarbejdet en vejledning til de studerende (og kliniske vejledere), hvor der blev beskrevet,
hvordan de studerende kan ind tænke farmakologi i relation til fastlagt studieaktivitet.
De studerende skulle ikke aflevere en særskilt beskrivelse af medicinhåndtering, men beskrivelsen/
observationen var en del af den patientbeskrivelse, som blev afleveret i relation til eksperiment tre - PRM.

OVERORDNET BESKRIVELSE AF HVILKE DATAFORMER EKSPERIMENTET ARBEJDER
MED/HAR PRODUCERET.
Empirien i modul 1 er:
 Klasselærerens noter fra introduktion til klinik og opsamling efter klinik
 De studerendes svar på de tre udleverede spørgsmål om medicinhåndtering.
 Intern evaluering efter modul 1.

Den første analyse af fund fra modul 1
Eksperimentteamet har endnu ikke haft mulighed for at foretage en omfattende analyse af empirien fra
modul 1. Empirien er gennemlæst og tematiseret.
Der blev afleveret 18 udfyldte spørgsmålsark efter klinikken, hvoraf 2 ark var besvarelser fra to studerende.
18 skemaer er relativ få i en klasse med 40 studerende. Ved klasselærerens opsamling fra klinik kom det
frem, at de studerende havde haft svært ved at finde tid og mulighed for at udfylde skemaet i den korte
klinikperiode. Nogle havde også manglet opbakning fra det klinisk undervisningssted til at foretage aktionen.
To af de studerende havde ikke haft adgang til at tale med patienter i modul 1 og kunne således ikke
forholde sig til de udleverede spørgsmål.
De udfyldte spørgsmålsark blev gennemlæst af fire medlemmer af projektgruppen. Svarede blev grupperet i
relation til medicinhåndteringscirklen (se bilag x). Der viste sig et behov for yderligere to kategorier,
arbejdsmiljø- patientsikkerhed og sundhedspædagik. Det viste sig herved, at de studerende havde berørt
alle dele af medicineringscirklen, selv om de kun var i modul 1
Herefter valgte eksperimentgruppen at analysere den grupperede empiri i relation til områderne ’Patient –
Borger’, ’Samspil med sygeplejersken’ og ’sygeplejeprofession’.


Patient – borger

Alle studerende, der har haft mulighed for at spørge patient/borger, inddrager i deres besvarelse viden om
konkrete præparater, relateret til den enkelte patient. Mange af de studerende oplever at patienterne har god
viden om den medicin de tager.
”Nogle adspurgte (patienter red) vidste hvad enkelte mediciner virkede for eller mod i overordnet forstand.
Enkelte (patienter red.) adspurgte vidste at nogle af deres mediciner var mod bivirkninger af anden medicin”
(studerende modul 1)


Patient /borger og samspil med sygeplejersken

Studerende er meget opmærksomme på hvad der foregår mellem sygeplejerske og patient/borger. Bl.a.
lægges mærke til kommunikation;
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”Hun (sygeplejersken red.) gjorde meget ud af at spørge om de vidste hvilken slags medicin de fik og hvad
det gjorde. De fleste patienter, havde været indlagt flere gange og var derfor godt klar over hvilken medicin
de fik.”… fortæller hvad der skal ske” (studerende modul 1)
Der er opmærksomhed rettet mod patientsikkerheden og ’teknikken’.
”… dog tjekkes dosis grunddigt inden” (studerende modul 1)
”Der er nogen vigtige rutiner når patienten skal have sin medicin. Det er derfor det er vigtigt med et system,
som sørger for patientens og sygeplejerskens sikkerhed, i forhold til om medicinen er givet osv. men
kommunikationen mellem patient og sygeplejerske er god og fungerer som det skal. Der er et godt
samarbejde mellem de to parter. Ofte har patienterne deres egen medicin med, og på den måde
samarbejder de begge om, at få det rigtige. Begge parter stoler på hinanden” (studerende modul 1)
”patienten skal ’bippes’ ind i et system der holder øje med, om patienten har fået medicin, og hvem der har
givet medicin.” (studerende modul 1)
Der lægges ligeledes mærke til mere plejebaserede handlinger, f.eks.;
”Imødeser hvordan borgeren helst vil have sin medicin, ske eller bæger. Hjælpsom til at give væske så
pillerne kan komme ned.” (studerende modul 1)
En studerende fortæller om en situation omkr. sondemedicinering. Den studerende har fokus på
sygeplejerskens tonefald, optræden og samtale med borgeren. Den studerende er opmærksom på
hvorledes sygeplejersken motivere og afslutter et besøg. Enkelte studerende forholder sig undrende til
sygeplejerskens valg og fravalg i forhold til kommunikation og samvær med patienten;
”På intet tidspunkt der dog nævnt, hvilken medicin hun er i gang med at give patienten og hvad denne er til.
Måske dette allerede er nævnt for patienten på et tidligere tidspunkt om måske han har prøvet det mange
gange før. Jeg fandt det dog underligt, at denne information ikke blev givet til kunden, da han modtager
medicinen.” (studerende modul 1)
” …. Da der stadig er væske tilbage i posen, forlader sygeplejersken igen patienten. Hun ordner ikke andre
opgaver i mellemtiden, men fylder blot tiden med snak med kolleager. Jeg undrer mig over at hun ikke
vælger at bruge de sidste minutter sammen med patienten. F.eks. for at høre hvordan han har det. Da posen
er tom, fjerne hun droppet og forlader derefter patienten med et smil.” (studerende modul 1)


Sygeplejeprofessionen

De studerende er meget opmærksomme og præcise i deres observationer af sygeplejerskens
arbejdsområde og tidsforbrug. Allerede på dette tidspunkt i uddannelsen lægger de mærke til, hvordan
sygeplejersken prioriterer deres tid og bruger forskellige situationer til indhentning af data, alt relateret til
medicinhåndtering generelt.
”intensiv – de bruger en del tid på at vurdere smertestillende i forhold til hvor meget det får patienten til at
døse hen.” (studerende modul 1)
”Sygeplejerskens rolle var at benytte medicinhåndteringen til at observere og søge sundhedsrelaterede svar
fra borgeren. Disse svar kunne påkræve en ændring af medicinen som kunne ske ved kontakt til læge og
journalføring af observationer.”- ”Sygeplejerskens rolle …sikre at der ville blive indkøbt ny medicin til næste
udlevering eller optælling.” (studerende modul 1)
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”det er overraskende hvor meget tid sygeplejersken bruger på medicinhåndtering. sygeplejersken doserer,
giver og bestiller medicin. Der er noget medicin som f.eks. antibiotika, der først skal blandes. Det kan godt
tage et stykke tid at få det hele klaret.” (studerende modul 1)

Status og anbefalinger efter modul 1
Det er tydeligt at de studerende på trods af deres korte tid i uddannelsen allerede nu har
observationskompetencer, og at de ved støtte af spørgsmål kan fokusere på delelementer i den samlede
sygeplejevirksomhed. De faglige begreber er naturligt endnu ikke på plads. De studerende anvender
talesprog / hverdagssprog til at forklare det sete. (indsamler medicin fra medicinrummet – omtaler patienten
som kunden) Når der anvendes fagsprog ’fornemmer’ man sygeplejersken bag: ”…. Da han er ved at
afstøde sin nyre, og skal derfor bruge yderligere immundæmpende medicin”
Man ser de studerendes respekt for sygeplejerskerne og i særdeleshed hvor stor og vigtig opgaven omkring
medicinhåndtering er. ”… havde mega travlt med det nye FMK (fælles medicinkort)”
Det er interessant at se, hvorledes de studerende allerede på nuværende får samlet viden inden for næsten
alle områder af medicinhåndteringscirken. Nogle studerende får allerede her på modul 1, indsigt i, at medicin
kan administreres på flere måde. I materialet fremgår at studerende har observeret per oral administration,
sonde adm., subcutan og iv injektioner samt drop.
På baggrund af ovenstående kan eksperimentteamet anbefale, at alle studerende allerede tidligt i
uddannelsen, eksplicit støttes i at holde fokus på relevante dele af medicinhåndtering. Det er
eksperimentteamets vurdering, at spørgeskemaet har været en god støtte og opmærksomhedsgivende for
både vejleder og studerende og med fordel kan udvikles til brug i samtlige kliniske moduler.
Eksperimentteamet anbefaler endvidere, at studerende inddrages i den medicinhåndtering, der foregår
omkring de patienter, de er knyttet til. Det er tilsyneladende ikke væsentligt, at de studerende har en
indgående teoretisk viden om farmakologi for at de kan forstå, at medicinhåndtering og sygeplejehandlinger
knyttet hertil er vigtige kompetencer at besidde i plejen af patient/borger.

Den første analyse af fund fra modul 2
Eksperimentteamet har på baggrund af modul 1, hvor de studerende fandt det svært at få tid og mulighed for
at besvare spørgsmål, valgt ikke at bede om yderlige empiri/ data, end det dem, der alligevel var ”en del af
studerendes klinikforløb”.
Empirien i modul 2 består af:




Tilbagemelding fra / noter fra introduktionen til Logbog i medicinhåndtering
Studerendes beskrivelser efter fastlagt studieaktivitet som også indgår i PRM- aktionen
Evaluering i klassen efter modul 2

Eksperimentteamet har endnu ikke haft mulighed for at foretage en omfattende analyse af empirien fra
modul 2. Men her er de første fund:
Introduktionen til Logbog i medicinhåndtering lå sidst på første introduktionsdag. Der var træthed hos de
studerende og modstand med redskabet.
De studerende oplyste ved evalueringen i klassen, at de ikke havde anvendt den udleverede guide om
medicinhåndtering i relation til den fastlagte studieaktivitet. De kunne ikke finde ud af/ overskue at samtænke
eksperiment 2 - PRM og eksperiment 4 – medicinhåndtering. De studerende oplevede, at der havde været
mange krav til dem og ikke alle vejlederne havde kunne støttet dem. De fleste studerende havde valgt at
fokusere på PRM, hvortil de havde fået et to timers introduktion og refleksion i grupper.
Eksperimentgruppen har kodet og gennemlæst empirien fra den fastlagte studieaktivitet i modul 2 og er
påbegyndt en gruppering og analyse. Der er 34 patientbeskrivelser. I 18 af disse er der beskrivelser, der er
eller kan minde om overvejelser om farmakologi og medicinhåndtering, Der er fx beskrivelser:
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”Han bliver kørt til diverse røntgen og får store mængder medicin enten via tabletform eller drop. Medicinen
giver ham kvalme og nedsat appetit, han taber sig derfor alt for meget og får derfor også sondeernæring”
(Studerende modul 2)
”O fik konstateret pneumoni og kom i antibioticabehandling. Hun ligger med 2 l Iltbrille” (Studerende modul 2)
”Anne er plaget af svamp i munden og forneden. Derfor gives antibiotika intravenøst 3 gange dagligt”
(Studerende modul 2)
”Da BB bliver indlagt på karkirugisk afd., blev han lagt i Actilyse, hvor han fik anlagt et kateter fra højre side i
lysken som førte hen over blæren og ned i venstre ben, til det sted hvor blodproppen sad. Har skulle
medicinen opløse blodproppen. BB var i et par dage sengelæggende pga., Actilysen” (Studerende modul 2)
Eksperimentteamet undrer sig over, at der i de sidste 16 beskrivelser ikke er tegn på overvejelser over
farmakologi og medicinhåndtering. Når man læser beskrivelserne, kan det ser ud som, at de studerende
med bare lidt guidning, kunne have fået øje på denne del af sygeplejepraksis.

ARGUMENTATION FOR JUSTERING TIL MODUL 4 PÅ BAGGRUND AF
RESULTATER/EVALUERING
Eksperimentteamet har på baggrund af erfaringerne fra modul 1 og modul 2 planlagt aktioner i modul 4, som
er tæt på sygeplejepraksis.
Der er udarbejdet vejledningsmateriale til de studerende og de kliniske vejledere. Af dette fremgår, hvorledes
den studerende i den kliniske undervisning kan inddrage farmakologi og medicinhåndtering i relation til
modul 4’s læringsudbytte.
Der er ligeledes lagt op til at medicinhåndtering skal indgå i den fastlagte studieaktivitet på modul 4. De
studerende afleverer som en del af deres efterrefleksion over den fastlagte studieaktivitet et ark fra Logbog i
medicinhåndtering, hvori de beskriver deres overvejelser og et- to præparater, som patienten får.
For at understøtte de studerendes arbejde med farmakologi og medicinhåndtering er der planlagt 1½ times
introduktion ved medlemmer af eksperimentteamet i begyndelsen af den kliniske periode. Ved introduktionen
vil medicinhåndteringscirklen blive gennemgået. Der vil blive sat fokus på, hvordan medicinhåndtering kan
indtænkes i relation til modul 4 læringsudbytte samt hvilke rammer og retningslinjer, der er for modul 4
sygeplejestuderendes adgang til medicinhåndtering (RegionH Medicinhåndtering - retningslinjer for
sygeplejestuderende). Endelig vil lærebog i ”Farmakologi. Hånden på hjertet” ( Olsen og Hallin 2014) og
http://pro.medicin.dk/ blive præsentret.
Eksperimentteam 4 har indgået et samarbejde med eksperimentteam 3. Der inddrages viden om farmakologi
i færdighedstræning i personlig hygiejne.
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BILAG 1

Medicinhåndteringscirklen

3

Samarbejde med praktiserende læge,
hospitalslage og sygplejersken

Evaluere mål justere
handleplan

Observere
virkning/bivirkning

Sygeplejefaglig vurdering

Patient/ borger

Give medicin

Bestil medicin, sikre at
ordineret medicin er
tilgængeligt

Modtage og opbevare
medicin

(administation)

Dosere medicin
(dispensering)

3

Kilde: RegionH, Logbog i medicinhåndtering, side 6 http://www.kurh.dk/Retningslinjer/Portfolio. Lokaliseret den 18.april
2016
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Projektet har nu arbejdet sig igennem sin første fase og en række erfaringer er gjort undervejs i såvel
arbejdsprocessen som i de enkelte eksperimenter og deres tilhørende aktioner på modulerne 1 og 2.
Alle har de indflydelse på projektet i forhold til det nuværende fremtidige arbejde.
Det har både været en spændende, usikker men også meget arbejdsom tid fra ideen til projektet opstår og til
der, hvor projektet befinder sig i dag.
Meget kunne have været gjort anderledes og alligevel ikke, for det er naturligvis kun den viden, vi besidder i
dag, der gør os i stand til at sige noget om dette. Vi bliver som projektledergruppe kontinuerligt klædt på til at
kunne ændre i form og indhold til noget, der er endnu mere optimalt for projektet Sammenhæng På Tværs - i
fremtidens sygeplejerskeuddannelse.
Vores projektstuderende har en stor aktie i det forandringspotentiale, der er i selve projektet og som opstår
undervejs. Samarbejdet med projektklassen, synes at være kommet rigtig godt fra start, og der hersker en
stor og gensidig interesse i og for hinanden parterne imellem. Vi skal i den forbindelse hele tiden huskes på
og huske hinanden på det faktum, som en studerende sagde til projektleder: ”I virkeligheden er vi jo som
studerende fuldstændig ligeglade med jeres projekt – vi er jo bare studerende på en
sygeplejerskeuddannelse og har blot et ønske om, at blive sygeplejersker en dag.”
At projektet både er stort og ambitiøst, det har vi vidst lige fra starten. At søsætte og arbejde med fire
eksperimenter med et samtidigt ønske om, at de skal tale sammen på tværs af hinanden og på tværs af de
tre kliniske sektorer i et sammenhængende læringsperspektiv, har vist sig at være en større mundfuld end
som så.
Uden den meget arbejdsomme projektledergruppe med tilhørende eksperiment- og aktionsteams, der tror på
det ”kæmpe skib,” vi har sat i søen, var det heller aldrig gået.
Projektet lever af, at en masse dygtige medarbejder på tværs af sektorer, stiller deres ressourcer til rådighed
for projektet, ved siden af deres daglige arbejde. Dette er i sig selv er en bedrift, af de helt store, at køre et
projekt over 3 ½ år på den baggrund.
Det at skulle motivere samarbejdspartnere på tværs af sektorer, til at ville indgå aktivt i arbejdsprocesserne
omkring projektet og samarbejde ud fra en idé, de end ikke har været med til at fostre, har vist sig at være en
større udfordring for projektet. Dette faktum har da også vanskeliggjort rekrutteringen til nogle af de enkelte
eksperimenter og har da også betydet, at projektets fire eksperimenter, ikke besidder den brede
repræsentation af medlemmer på tværs af de tre kliniske sektorer, sådan som det der var projektets ønske
og egentlige udgangspunkt fra en start.
Projektledergruppen og RUC har med en ny plan for involvering af primær og psykiatri lagt en fremadrettet
og ny strategi ift. en løsning af problemet. Dette fordi projektet jo netop hviler på et tværsektorielt samarbejde
med et sammenhængende læringsperspektiv i forhold til projektets fire pædagogiske greb.
Alt i alt må vi konstatere, at der stadig er meget at arbejde videre på og plads til yderligere forbedringer, men
at projektet nu er kommet så godt i gang og endda temmelig hæderligt igennem modulerne 1 og 2, må siges
at være tilfredsstillende.
Projektets dataproduktion for de første moduler er allerede stor, og i samarbejde med vejlederne og
forskerne fra RUC, skal vi fremadrettet arbejde på at finde nye veje og huller i hverdagen, til at få bearbejdet
disse data til gavn for projektet og dets fokus ift. projektets forandrings- og udviklingsperspektiv.
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Når det så er sagt, er det jo nu engang de rammer og vilkår, vi er stillet i udsigt og til rådighed og projektet
må derfor også arbejde videre med et realistisk ambitionsniveau for fremtiden.
De mange samarbejdspartnere og interessenter giver store udfordringer på projektets informationsside. At
tro at alle kan være lige velinformerede i forhold til projektet og dets aktiviteter er naivt, men vi gør vores
bedste og bliver klogere for hver dag der går ift. hvordan projektets kommunikations og
informationsudbredelse bliver mere effektiv.
At bevæge sig på en eksperimentel platform, er ikke noget de fleste af os, på nogen måde er vant til i vores
hverdagspraksis ift. den kliniske undervisning inden for det prægraduate uddannelsesområde og er da
bestemt også noget, vi både skal lære af og øve os mere på fremadrettet i projektets levetid.
En samlet bearbejdning af de studerendes evalueringer ift. Delfimetoden, projektets mere overordnede
status, som er beskrevet her, samt de enkelte eksperimenters respektive statusopgørelser med tilhørende
argumenter, som også fremgår af denne rapport, har afstedkommet følgende planlægningen af projektets
modul 4, der er klar til at løbe af staben fra og med uge 17, 2016.
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KALENDER FOR MODUL 4
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BILAG A) BREV TIL STUDERENDE VEDR. PROJEKTET
Kære kommende sygeplejestuderende
Før det første ønskes du tillykke med, at du er optaget på sygeplejestudiet, som er en udfordrende
og spændende uddannelse.
Du skal starte i B-klassen og er udvalgt til at deltage i projektet
”Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse”
Vi vil gerne gøre uddannelsen endnu bedre for at imødekomme sundhedsvæsenets efterspørgsel
efter sygeplejersker med stærke faglige kompetencer og kliniske færdigheder. Vi påbegynder
derfor et projekt, der skal følge en klasse sygeplejestuderende i løbet af hele deres uddannelse.
Projektet har fokus på den kliniske del af uddannelse (praktik). Projektet vil lave god uddannelse
med faste kliniske undervisningssteder fra modul 1 til modul 14. Du kan komme i klinisk
undervisning (praktik) på:
 Rigshospitalet
 Rudersdal, Frederikssund, Egedal og Gladsaxe kommuner
 Psykiatrisk Center Ballerup, København og Sankt Hans Hospital
Du følger det samme uddannelsesforløb og uddannelsestilbud som dine medstuderende i andre
klasser på Metropol, men i projektet eksperimenteres fire særlige uddannelsestilbud.
 Supervision: I løbet af uddannelsen mødes du i en gruppe med dine medstuderende, hvor
du reflekterer over dine erfaringer med at være sygeplejestuderende. Du opnår træning i at
italesætte sygeplejefaglige problemstillinger og inddrage forskellige perspektiver.
 Den pædagogiske refleksionsmodel: Du præsenteres for en pædagogisk model og tilegner
dig kompetencer til at træffe kliniske beslutninger hos patienten/ borgeren
 Simulationstræning: Du tilbydes simulationstræning gennem uddannelsen, så du opnår
sikkerhed i kliniske og kommunikative færdigheder.
 Medicinhåndtering: Du har ekstra fokus på medicinhåndtering og du dokumenterer din
viden og færdigheder i en Logbog.
Som deltager i projektet vil du følge samme studieordning som de øvrige studerende på Metropol
og have samme muligheder for fx at tage på udveksling til udlandet i løbet af uddannelsen. Det er
frivilligt at deltage i projektet.
Vi håber naturligvis, at du gerne vil deltage i projektet og du bedes underskrive og tilkendegive
dette på vedhæftede brev.
På Projektgruppens vegne
Betina Wilhjelm, klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Rigshospitalet
Lis Suhr Klinisk Lektor
For yderligere oplysninger kan du kontakte Klinisk lektor Lis Suhr på telefon 72487448 eller på mail
lisu@phmetropol.dk
Såfremt du ikke ønsker at deltage i projektet, får du naturligvis mulighed for at starte dit
uddannelsesforløb i en anden klasse.
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BILAG B) SAMTYKKEERKLÆRING

Samtykkeerklæring i forbindelse med deltagelse i projektet
”På tværs – Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse”
Navn:
Undertegnede giver hermed mit samtykke til at deltage i projektet i perioden 1. september 2015 til ultimo
januar 2019.
I forbindelse med optagelsen på sygeplejestudiet, er jeg blevet informeret såvel skriftligt som mundtligt om
projektet.
I forbindelse med min deltagelse i projektet besidder jeg samme rettigheder, som de øvrige
sygeplejestuderende på Metropol.
I løbet af projektets løbetid giver jeg hermed min tilladelse til, at jeg indgår i projektets data/og indsamling af
anden empirisk materiale i form af:
 Spørgeskemaundersøgelser, samt evalueringer af projektet og af uddannelsen i øvrigt
 Interviews og observationsstudier gennemført i relation til projektets aktiviteter
 Billede - og lydoptagelser i form af video og fotos ifm. eksperimenternes forskellige aktioner
 Oplysninger afgivet i forbindelse med optagelse på studiet - ikke personhenførbare oplysninger
 Eksamensprotokoller
 Skriftlige opgaver udarbejdet i løbet af uddannelsen
Såfremt jeg ikke ønsker at give tilladelse til anvendelse af billede - og lydoptagelser i form af video og fotos,
hvor jeg indgår ved offentliggørelser af rapporter, artikler o. lign. i forbindelse med projektet, er jeg selv
forpligtiget til skriftligt at meddele dette til projektleder, Betina Wilhjelm.
Jeg kan til enhver tid melde fra som deltager i projektet uden, at det får andre konsekvenser for min
uddannelse end at jeg flyttes til en anden klasse på Metropol.
Deltagelse i projektet afbrydes desuden ved:
•
Opnåelse af merit
•
Orlov i forbindelse med barsel eller anden årsag
•
Ønske om at afbryde deltagelse i et eller flere af projektets eksperimenter:
Eksperiment 1- Sundhedsfaglig supervision (SFS)
Eksperiment 2 - Pædagogiske Refleksions Model (PRM – modellen)
Eksperiment 3 - Simulations- og færdighedstræning
Eksperiment 4 - Medicinhåndtering
Projektets data opbevares og håndteres i overensstemmelse kravene i Persondataloven
_______________
Dato

____________________________________
Underskrift

Denne samtykkeerklæring er gyldig i perioden 1. september 2015 – ultimo januar 2019
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BILAG C) INTRODUKTION TIL EVALUERING
Projektet Sammenhæng på tværs i fremtidens sygeplejerskeuddannelse afprøver Delfimetoden til evaluering
af modulerne 1 og 2.
Projektledergruppen peger 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 alle 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.
De fire eksperimenter evaluerer også deres aktioner hver for sig ud fra en valgfri metode, der egner sig ift.
de enkelte aktioner. Data fra begge former for evaluering indsamles og drøftes i projektledergruppen på det
kommende internat i februar, med henblik på viden produktion og justering af projektet inden de næste to
moduler 3 og 4.
Procedure
Delfi-metoden, som vi har tænkt at anvende den, introduceres i plenum (max. 10 min.).
De studerende deles i to grupper. De tilstedeværende to projektledere initierer hver deres gruppe under
selve evalueringen.
Der udleveres et papir til hver studerende i gruppen. 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.
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.
Såfremt det kan lade sig gøre på max. 10 min., bytter grupperne papirer og gentager proceduren.
De udsagn under hver af de to kategorier med flest streger samles i overskrifter på tavlen.
Herefter iværksætter projektleder en dialog omkring de udsagn, der har fået flest streger ()
Efterfølgende bearbejdning af data
Papirer ned samtlige studerendes udsagn indsamles
Data transskriberes og kvalificeres med selve lydoptagelsen fra seancen
Data fra evalueringen fremlægges og drøftes med den øvrige projektledergruppe med henblik på viden
produktion og justering af de kommende to moduler
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Som projektstuderende har jeg oplevet det positivt, at………

Som projektstuderende kunne jeg godt tænke mig at….……..
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BILAG D) VIDENPRODUKTION I PROJEKTET
Produkt

Producent

Tidsplan

Hjemmeside
Nyhedsbrev
Afsluttende
projektafrapportering

Projektlederteam
Projektlederteam
Projektlederteam

løbende
?
Marts 2019

4 statusrapporter

Projektledergruppen

Februar 2016

Følgeforskningsteam

Februar 2017
Februar 2018
Marts 2019

2 formidlingsartikler om
projektet

Følgeforskningsteam

2 forskningsartikler med
fokus på projektets
overordnede tematik
(klinisk læring og
uddannelse) publiceret i
Journal of Nursing
Education

Følgeforskningsteam

Viden om supervision som
metode i klinisk
uddannelse
Viden om PRM som
metode i klinisk
uddannelse

Eksperimentteam 1, vejledt
af følgeforsker

Maj 2016
September 2018
Februar 2017 (indsendt)
Februar 2019 (indsendt)

Eksperimentteam 2, vejledt
af følgeforsker

Viden om simulation som Eksperimentteam 3, vejledt
metode i klinisk
af følgeforsker
uddannelse
Medicinhåndtering i
klinisk uddannelse

Eksperimentteam 4, vejledt
af følgeforsker
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BILAG E) SKRIFTLIG INFORMATION TIL DE STUDERENDE MODUL 2
Rigshospitalet den 13. november 2015

Kære projektstuderende
Så nærmer tiden sig uge 50 – 51, hvor I skal i klinisk undervisningsperiode på modul 2 i somatik på et af
Rigshospitalets seks sengebærende centre.

Klinikperiode
Projektets planlægning af aktioner i modul 2’s kliniske undervisningsperiode:
Perioden: 7. – 18. december, 2015 (uge 50 + 51)
50
7.

Introduktion til PRM og Logbog i medicinhåndtering, auditorium 2151, kl. 13-15

8.

½ hold SIM træning kl.12.30 -15

9.

½ hold SIM træning kl.12.30 -15

10.

11.

Supervision kl. 13-15 (Gruppe 1)

51
14.

Supervision kl. 13-15 (Gruppe 2, 3, 4 og 5)

15.

16.

17.

Efterrefleksion over patientbeskrivelse med PRM og evaluering (planlægges lokalt i
centrene)

18.

Efterrefleksion over patientbeskrivelse med PRM og evaluering (planlægges lokalt i
centrene)
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I modul 2 er der aktioner inden for alle fire eksperimenter i projektet; Sundhedsfaglig supervision,
Pædagogisk ReflektionsModel (PRM), Simulations og færdighedstræning samt Medicinhåndtering.

Eksperimenternes aktioner
1. Sundhedsfaglig supervision
Der gennemføres 2 supervisioner i modul 2 den 11. december (gruppe 1) og den 14. december (gruppe 2, 3,
4 og 5) samt den 4. januar 2016 for alle grupper i teoriperioden

2. Pædagogisk RefleksionsModel (PRM)
PRM-modellen introduceres fælles for alle jer projektstuderende den 7. december, kl. 13-15, Auditorium
2151, på jeres første dag i klinikken.
I forbereder jer ved at læse: Færch J og Bernild C. (2011) ”Kvalificering af den kliniske beslutning”,
Sygeplejersken nr. 11 (informationsbrev og artikel ligger på Intrapol)
Kriterier for modulets patientbeskrivelse vil ligeledes blive gennemgået i denne seance.

I får her udleveret en lommemodel af PRM-modellen til anvendelse i klinikken.

De sidste dage i klinikken i uge 51 den 17. eller 18. december er der Efterrefleksion over patientbeskrivelse
med udgangspunkt i PRM.
Efterrefleksionen foregår lokalt i centret og udføres af certificerede kliniske undervisere og vejledere.

3. Simulations og færdighedstræning
I ser en introduktionsfilm, der er udarbejdet af eksperimentteamet.
Filmen er jeres forberedelse til undervisningen, der enten foregår den 8. eller
9. december kl. 12.30-15, afhængig af hvilket hold I er på. Dette bliver I naturligvis informeret om.
Nedenfor findes en oversigt over, hvornår de enkelte centres har undervisning til jeres orientering.
Tirsdag d.8.12.2015 kl.12:30-15

Antal studerende

Abdominalcentret

9

Hjerte Centret

7

Neuro Centret

4

I alt

20

Onsdag d.9.12.2015 kl.12:30-15

Antal studerende

Finsen Centret

8

Juliane Marie Centret

6

Hoved Orto Centret

6

I alt

20

Der trænes
i
Simulationsscenarier i Klinisk Laboratorium for Sygeplejestuderende (KLS), afsnit 7511, Tagensvej 20,
opgang 75 stuen – fem trin op th. (Vejledning: Kør eller gå ned ad Ole Maalevsvej, som er første sidevej

75

efter de røde Metropol bygninger, kør eller gå ned for enden af vejen og drej til højre, så ligger opgang 75
ca. 50 meter henne ad vejen)
Scenariets tema er klinisk vurdering ud fra ABCDE samt inddragelse af patientens
oplevelser og behov.
Efter afvikling af selve scenariet, gennemføres debriefing, som er en refleksionsproces med
læringsmålene som omdrejningspunkt.
4. Medicinhåndtering og farmakologisk handlekompetence (Logbog i medicinhåndtering)
De studerende vil den første dag om eftermiddagen blive genintroduceret til Logbog i medicinhåndtering. Det
planlægges at de studerende skal arbejde med medicinhåndteringskompetence, som en del af den kliniske
undervisning i mødet med patienterne ud fra det udarbejdede materiale.
Afrunding
Projektledergruppen ønsker alle vores projektstuderende et godt og udbytterigt to ugers ophold i klinikken på
Rigshospitalet.
Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at henvende dig til undertegnede.
På vegne af projekt ”På tværs”
_______________________________________
Betina Wilhjelm
Arb.tlf. 3545 0780 eller 3545 5222
Privat tlf. 2243 0812
Email: Betina.Wilhjelm@regionh.dk
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