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 z  Virkningsevaluering har været den centrale metode i vur-
dering af projektet (Peter Dahler-Larsen og Danmarks 
Evalueringsinstitut). 

 z  Virkningsevaluering er en processuel tilgang med fokus 
på at undersøge hvordan, man når fra aktivitet til virk-
ning. Dette blev valgt fordi uddannelsesmæssige formål 
ofte er komplekse. Evalueringen har taget udgangspunkt 
i en indsatsteori om hvordan en indsats virker. 

 z Dataindsamling er sket gennem fokusgruppeinterviews 
med klinikkens studerende og undervisere, samt doku-
mentstudier. 

 z  Endvidere er brugerperspektiveret er undersøgt via til-
fredshedsmålinger, for at belyse andre aspekter af klinik-
kens udbytte. 

Metode

Metropols Sundhedsklinik startede som et udviklingsprojekt 2010 – 
2013, for at identificere muligheder for at etablere en tværprofessionel 
sundhedsklinik som et læringsrum. 

Aktiviteterne bestod i fødselsforberedelse, skadesambulatorium, kost-
vejledning, sundhedstjek og ergonomitjek. – Der deltog således stude-
rende fra følgende professionsbachelor uddannelser: jordemoder, fysio-
terapeut, ernæring-og sundhed, sygepleje og ergoterapeut. 

Det har været centralt, i tråd med Danske Regioners ønsker, at tværpro-
fessionelt samarbejde skal være en central del af grunduddannelserne – 
men på et praktisk plan, og ikke alene teoretisk. Således har alle brugere 
haft et reelt behov for ydelserne. 

I udgangspunktet var følgende centralt for formålet med projektet: 

 z Praksisnærhed (transfer mellem teori og praksis)

 z Tværprofessionelt samarbejde

 z Social profil

De studerende beskriver sundhedsklinikken som et udfordrende 
og anderledes læringsrum, hvor de lærer med og af hinanden 
på tværs af professioner, og dermed opnår indsigt i hvordan de 
forskellige professioner kan bidrage med viden og kompeten-
cer, og dermed samarbejde til brugerens bedste. 

Evaluering af projektet viser således at:

 z  Sundhedsklinikken øger kendskabet til andre professioner 
og egne kompetencer (styrket professionsidentitet).

 z  Egne fagforståelser udfordres -  Det tværprofessionelle 
møde giver anledning til refleksioner over forskellige tilgan-
ge til brugerne.

 z  Det blev tydeligt at det tværprofessionelle samarbejde skal 
faciliteres og ekspliciteres.

 z  Projektet har endvidere dokumenteret øget praksisnærhed 
og socialt engagement.

Resultater

Der er opstået mange nye spørgsmål i løbet af projektet, hvoraf mange 
fortsat er ubesvarede. Samtidig er der også identificeret uforudsete 
muligheder og barrierer for tværprofessionel læring. 

På baggrund af projektet er det vores anbefaling, at der tages højde 
for og diskuteres følgende når tværprofessionel læring planlægges. 

 z Det kan have afgørende betydning på hvilket grundlag studerende 
indgår i en sådan læringsaktivitet.

 z Det er relevant at overveje hvordan faglig sparring foregår, fordi 
kontinuummet mellem mono og tværprofessionalisme også er en 
vanskelig balance for underviseren. 

 z Praksisfællesskabet er centralt og nødvendigt for tværprofessionel 
læring – det skal anderkendes at det kræver tid og ressourcer at 
etablere, fastholde og udvikle.

 z For at øge det tværprofessionelle, vil det være en fordel med  
et fælles fokus, som eksempelvis social ulighed i sundhed.  

Diskussion, udfordringer 
og anbefalinger

 z Er overgået til drift, med ny leder.

 z Ønsket er, at der i fremtiden skal være større 
inddragelse af nærmiljøet.

 z Flere uddannelser skal inddrages med flere 
tværprofessionelle aktiviteter.

 z Der arbejdes med fælles evalueringsmodeller 
for læring. 

 z Er afhængig af hvordan udfordringer håndteres. 

Fremtid

Baggrund

Læs mere
phmetropol.dk/
sundhedsklink

Jeg var med til en fys-behandling af en gra-
vid med isciassmerter. Normalt tænker jeg tit; 
”Sådan er det jo, at være gravid – det trykker 
på nogle nerver og så må man leve med at 
have lidt ondt”. Men jeg så her, at det jo fak-
tisk hjalp, så det kan måske godt betale sig at 
henvise til nogle folk, der har forstand på det 
og som kan gøre noget for at det går væk. 
Jeg har også helt konkret brugt det med at 
lave venepumpeøvelser og tømme bækkenet 
før man laver bækkenbundstræning, til kvin-
der med ødemer og åreknuder.” 

“

Det er lidt to personligheder man har i løbet 
af uddannelsen – enten er man studerende el-
ler også er man ude at have med patienter at 
gøre, og det ja, når man er det ene ryger den 
anden jo baggrunden og det kan godt være 
lidt svært at grave frem engang imellem. Men 
sundhedsklinikken kan rumme begge dele, og 
man kan holde begge ting ved lige”
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