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Introduktion & baggrund 

Nærværende rapport beskriver delresultater fra et projektab, der har undersøgt, hvordan et 

valgfag på VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus bidrager til at kvalificere overgangen fra 

studieliv til arbejdsliv. Med fokus på valgfagets brug af Virtual Reality sætter rapporten 

spot på, hvordan sygeplejestuderende tæt på overgangen reflekterer organisatorisk 

overblik, opgaver, prioriteringer, dilemmaer og handleberedskab. 

 

Overgangen fra uddannelse til professionel praksis i sundhedsvæsenet er for mange 

nyuddannede sygeplejersker svær. Forskning har vist, at de nyuddannede i mødet med 

det professionelle ansvar udfordres. De oplever et mærkbart pres, som i første omgang 

refererer til de forventninger de nyuddannede har til sig selv, men samtidig refererer til 

systemets og patienternes forventninger til dem som professionelle. Presset er imidlertid 

ikke blot knyttet til forventningerne, det er også indlejret i de erfaringer, de har erhvervet 

som studerende, hvor de har oplevet et sundhedsvæsen præget af et usigeligt højt 

tempo og samtidige krav om effektivitet og sikker patientbehandling. Højt tempo og 

travlhed er ikke blot vilkår, men også konsekvensbelagt, både undervejs i uddannelsen og 

i den første spæde tid som professionel sygeplejerske (1). Dimittendundersøgelser fra VIA 

sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus understreger, at dimittenderne oplever at være 

udfordret i mødet med praksis, især er de udfordret i forhold til det at skulle overskue 

mange patienter i komplekse patientforløb og heri prioritere plejeindsatsen (2,3).  

 

Valgfaget 

Med afsæt i forskningen der viser, at eksperimenterende didaktiske designs og 

erfaringerne hermed kan drive forandringer og inspirere og kvalificere uddannelse og 

praksis (4–8) udviklede uddannelsesforskere ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus 

et nyt valgfagc. Valgfagets relevans og baggrund relateres til de vanskeligheder, der er 

knyttet til overgangen fra studieliv til arbejdsliv – og ambitionen var at bidrage med et nyt 

bud på, hvordan uddannelsen kan medvirke til at ’lette vejen’ ind i den professionelle 

praksis. Valgfaget blev afviklet som en del af 7. semester med et omfang svarende til 10 

ECTS-point. Valgfaget vekslede mellem teoretiske og kliniske studier og det didaktiske 

design omfattede bl.a. brug af videodagbøger, supervision, praksisstudier og et nyudviklet 

VR-læringsredskab.  
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I alt søgte 38 studerende om optagelse på valgfaget, men grundet organisatoriske vilkår 

blev det gennemført det med 19 studerende udvalgt gennem vanlig ansøgningsrunde for 

sygeplejerskeuddannelsens valgfag. Inden påbegyndelse af valgfaget var de studerende 

informeret om, at valgfaget var genstand for et forskningsprojekt, og de havde sammen 

med valgfagets øvrige aktører skriftligt samtykket til deltagelse. 

Projektet er formuleret i forlængelse af tidligere forskning (1, 5) og undersøger, hvordan 

sygeplejestuderende oplever og reflekterer deres kommende professionelle identitet og 

rolle undervejs i et nyt valgfag, der sætter fokus på overgangen fra studieliv til arbejdsliv. 

Gennem uddannelsesetnografiske studier (9) følges udviklingen, gennemførelsen og 

evalueringen af valgfaget i perioden juni 2018 til juni 2019. Det empiriske materiale består 

af officielle uddannelsesdokumenter, feltnoter, videodagbøger, interviews, og samtaler. 

Det intensive feltarbejde er knyttet til perioden, hvori valgfaget afvikles (Februar-marts 

2019), og består især af interviews med valgfagets studerende, observationer af de 

studerendes brug af Virtual reality, observationer af supervisionsforløb, og observationer 

af de studerendes praksisstudier. I observationerne af de studerendes praksisstudier 

gennemføres observationer med et dobbeltfokus, idet de studerende observerer erfarne 

sygeplejerskes håndtering af mange og samtidige opgaver i en kompleks klinisk praksis, 

og forskerne observerer, hvordan sygeplejestuderende tæt på overgangen til arbejdslivet 

observerer og italesætter, hvad der venter dem som nyuddannede. 

Denne rapport beskriver udelukkende de delresultater, der knytter sig til valgfagets brug 

af Virtual Reality.  

 

Virtual reality som læringsredskab 

Baseret på observationsstudier med detaljerede beskrivelser af en sygeplejerskes ansvar 

og opgaver på en medicinsk afdeling udviklede dataloger fra VIA Software Engineering i 

Horsens og uddannelsesforskere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen et VR-

læringsredskab kaldet “Everyday Nurse” (10). Formålet var at udvikle et læringsredskab der 

kunne benyttes til at simulere en medicinsk afdeling med elleve patienter i et virtuelt 

hospital. I valgfaget indgår VR-læringsredskabet som en del af et flerdimensionelt 

didaktisk design med det specifikke formål, at give sygeplejestuderende mulighed for at 

visualisere og reflektere, hvordan det opleves at stå i en aftenvagt med ansvaret for 

mange patienter. I den virtuelle verden kan de studerende således afprøve at have 
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overblik over et større antal patienter og deres behov for sygepleje, prioritering af 

sygeplejefaglig indsats i forhold til forskellige patienters behov og disponering af deres 

samlede indsats og tid. 

I valgfaget fungerer VR-læringsredskabet først og fremmest som et kollektivt 

refleksionsværktøj, hvor de studerende under vejledning og i fællesskab efter den virtuelle 

aftenvagt vurderer faglige, så vel som personlige begrundelser for prioriteringer, samt 

diskuterer valg og fravalg af sygeplejehandlinger i de enkelte situationer. I den henseende 

er ambitionen, at de studerende identificerer og anerkender egen håndtering af de mange 

komplekse – og ofte samtidige – fordringer om sygepleje. På den måde bringes erfaringerne fra 

den virtuelle virkelighed i direkte dialog med erfaringer fra det, de studerende selv kalder 

for ’den virkelige virkelighed’. 

I den virtuelle afdeling kategoriseres sygeplejerskens handlinger som henholdsvis: rutiner, 

forudsigelige såvel som uforudsigelige patientcentrerede sygeplejehandlinger samt 

privattid. Rutiner forekommer fx. i form af administration af peroral og intravenøs medicin, 

stuegang og servering af aftensmad. Delvist forudsigelige sygeplejefaglige opgaver 

forekommer fx i form af blodsukkermåling hos patient med ustabile værdier, samtale med 

bekymret patient og opgaver overdraget fra dagvagten, mens uforudsigelige opgaver fx 

forekommer som pludselig temperaturstigning og kulderystelser hos en patient samt 

alarmer, der ringer. Privattid forekommer fx som sygeplejerskens spise/drikkepauser og 

toiletbesøg. Når man tager VR-brillen på og træder ind på afdelingen, er man 

ansvarshavende sygeplejerske i en aftenvagt.  

Genkendeligt og skræmmende tæt på virkeligheden 

For de studerende, der fulgte valgfaget, var uddannelsens afslutning tæt på. Eneste 

resterende opgave var bachelorprojektet, og alle kunne derfor se en fremtid for sig, hvor 

skolebænken inden længe skulle udskiftes med en hverdag som sygeplejerske. 

Overgangen var for mange af de studerende svær at tænke på, og deres ønske om at 

deltage på valgfaget handlede især om at forlige sig med den tvivl, der var relateret til, om 

de var parate til alt det, der ventede dem som nyuddannede.  

Om end de studerende beskriver de første oplevelser med at træde ind på den virtuelle 

afdeling som ’tegneserieagtigt’, konkluderer de samtidigt, at det hele føles skræmmende 

tæt på virkeligheden. Karikaturerne til trods, er travlheden og de mange gøremål således 
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genkendelige og konsekvenserne er mærkbare. Som forskere iagttog vi, hvordan de 

studerende blev presset i en grad, så de fik varme og røde kinder. Vi kunne følge, hvordan 

konstant ringende klokker, afbrød dem i gøremål og tvang dem til at (om)prioritere. Udtryk 

som “nu ringer hun igen! - nej, jeg færdiggør altså lige at hælde medicin op, så begynder 

jeg med at gå ind til hende på medicinrunden” tydeliggjorde de studerendes dilemmaer. 

Idet de på den ene side ønskede at afdække og imødekomme dén ringende patients 

appel, og på den anden side prøvede at imødekomme at komme rundt til alle elleve 

patienter for at hilse på og udlevere deres medicin. 

Det tegneserieagtige kan i en vis udstrækning få aftenvagten til at virke som et spil, men 

genkendeligheden transformerer det samtidig til et spejl, der konkretiserer og 

konfronterer de studerende med, hvad der venter efter endt uddannelse. Gennemgående 

pointerer de studerende, at vagten på det virtuelle hospital selvsagt ikke ér selve 

virkeligheden, men at opgaven i form af at skulle (om)prioritere mange samtidige og 

komplekse opgaver er genkendelig og troværdig. Som en af dem udtrykte det: “Woow! det 

er fedt! Det er jo ikke virkeligheden, men opgaven er virkelig, og man kan godt lære noget 

af det, fx at prioritere under tidspres”. Læringspotentialet er mærkbart for den studerende, 

og det er erfaringer som disse, der efterfølgende reflekteres og diskuteres i relation til de 

studerendes anerkendende refleksion over egen håndtering af udfordringerne sådan som 

de er oplevet i kliniske undervisningsforløb gennem uddannelsen, i praksisstudierne 

knyttet til valgfaget eller i den virtuelle udgave af den kliniske praksis.  

Bevægelser mellem den virtuelle og reale ’virkelighed’ 

I det virtuelle hospital lærer de studerende ikke sygepleje, men de kan øve sig i at have 

overblik, prioritere og disponere deres tid. Derfor kan VR-læringsredskabet ikke anvendes 

ureflekteret og isoleret, hverken som et spil eller som et spejl. Det kræver en kontinuerlig 

dialog med oplevelser og erfaringer fra den reale ’virkelighed’. 

Hensigten med de samtidige praksisstudier var derfor, at de studerende indgik i 

observationer af og diskussioner med erfarne sygeplejersker om, hvordan de som 

færdiguddannede håndterer travlhed gennem overblik, prioritering og disponering af tid. I 

seks dage fik hver af de nitten studerende mulighed for at følge sygeplejersker hhv. på 

somatiske og psykiatriske hospitalsafdelinger, og i hjemmesygeplejen. De studerendes 

feltnoter herfra dannede sammen med feltnoter fra egen håndtering i VR-
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læringsredskabet datagrundlag for identificering af måder at håndtere overblik og 

prioriteringer på. 

På den baggrund tager valgfaget i sin helhed form som et værksted, hvor studerende kan 

eksperimentere med fremtidige handlemuligheder og selvforståelser (5). Et værksted eller 

frirum, hvor fantasi og hverdagserfaringer står centralt for, at de studerende kan drøfte 

mulige veje og redskaber, hvormed de kan håndtere travlheden i deres fremtidige virke 

som sygeplejerske.  

Refleksioner om at prioritere mellem mange opgaver  

I de studerendes ageren og fælles drøftelser i forhold til VR-simulering og praksisstudier 

træder særligt to temaer frem. For det første er de studerende optaget og udfordret af 

manglende erfaring med at strukturere en ’hel vagt’. For det andet fylder frygten for at 

overse noget og lave fejl. Indlejret i spørgsmålet om struktur er de studerendes 

refleksioner om, hvordan de kan strukturere en vagt, således at alle patienter – og ikke 

blot de, der kan formulere deres behov og alarmerer ved at ringe – får den nødvendige 

sygepleje. Som forskere iagttog vi eksempelvis, hvordan de studerende indledningsvist 

havde en tendens til at afbryde igangværende opgaver for at respondere på patientkald. 

Senere fastholdt de studerende i højere grad fokus på den opgave, de var i gang med, 

eksempelvis medicindosering, og fravalgte dermed en øjeblikkelig reaktion på patienters 

kald. I VR-simuleringen og de efterfølgende refleksioner blev det dermed tydeligt, at de 

studerende oplevede at mangle den nødvendige kundskab til at afgøre, hvornår de skulle 

prioritere patientens kalden, og hvornår de skulle fastholde opgaven. Oplevelserne 

nødvendiggjorde derfor fælles refleksioner over mulige håndteringer af disse samtidige 

sygeplejefaglige opgaver. Herunder refleksioner om, hvordan valg og fravalg kan 

disponere for, at man (ikke) overser væsentlige opgaver.  

Baseret på de studerendes egne erfaringer fra kliniske undervisningsforløb, er de især 

udfordret i en praksis, hvor patienternes mange appeller om hjælp står i kø. Frygten for 

fejl lurer hele tiden lige om hjørnet – og handler om at overse og undlade at handle, såvel 

som konsekvenserne heraf. I VR-simuleringen er de umiddelbare konsekvenser (blot), at 

der er mange opgaver, der ikke når at blive løst i vagten.  

Pointen er dog, at det for de studerende (i virkeligheden) ikke blot handler om, hvad de 

ikke når. Det handler aldrig kun om at prioritere blandt de vigtigste, men også om at 

kunne håndtere at det ikke er muligt at agere på dem alle. Konflikten står mellem idealet 
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om ’den gode sygepleje’ og den sygepleje, som de studerende når at efterleve. For de 

studerende er det svært at skulle forlige sig med en realitet, hvor de skal kunne håndtere, 

at de efter en endt vagt ikke har løst alle opgaver og ikke mødt og imødekommet alle 

appeller fra patienter og pårørende.  

I de studerendes egne refleksioner af, hvordan de kan håndtere konflikten, identificerer 

de, baseret på såvel VR-simulering som praksisstudier, to mulige svar som de selv 

metaforisk beskrev som sporskifte og skyklapper 

Relateret til tempoet og hastigheden beretter de studerende om oplevelsen af, at alt 

foregår i høj hast som på en motorvej. Metaforen kommer til at handle om at ’komme 

hurtigt, men også sikkert frem til endemålet’. For at kunne dette skal sygeplejersken i højt 

tempo kunne foretage sporskifte. I overført betydning skal sygeplejersken ubesværet 

kunne prioritere og skifte mellem mange og meget differentierede handlinger og opgaver. 

I VR-simuleringen handler det om skifte rettidigt mellem rutiner, forudsigelige såvel som 

uforudsigelige sygeplejehandlinger samt privattid. Netop dette var dog svært for de 

studerende og de efterlyste kundskaber til at kunne skifte rettidigt og hurtigt mellem de 

forskellige spor. Relateret til antallet af opgaver var det de sygeplejestuderendes 

oplevelse, at sygeplejersken for at kunne holde koncentrationen og det (nødvendige) høje 

tempo må anvende mentale skyklapper som tillader dem at lukke alt andet end den 

igangværende opgave ude.  

Kravet til de nyuddannede sygeplejersker synes at være, at de skal kunne løse opgaver i 

højt tempo og samtidig bære, at de ikke når at løse alt. For de studerende, der fulgte 

valgfaget, fungerede skyklapper og sporskifte som et muligt ’værn mod’ og håndtering af 

travlheden. Tidligere forskning viser dog, at vedvarende krav om tempo og hektisk 

virketrang er konsekvensbelagt for studerende såvel som nyuddannede sygeplejersker. 

De oplever at efterlades i en position hvor de enten må forlige sig med de vilkår de møder 

som nyuddannede sygeplejersker i et presset sundhedsvæsen, alternativt søge væk fra 

en hverdag i klinisk praksis (1).  

 

Perspektiverende konklusion 

Ambitionen med valgfaget ”Fra studerende til nyuddannet sygeplejerske” har været at 

udvikle et didaktisk koncept, der støtter de studerendes (ud)dannelse til myndig 
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håndtering af et travlt arbejdsliv. Konceptets idégrundlag var et flerdimensionelt didaktisk 

design, der ikke efterlader de studerende handlingslammede med præstationsangst, men 

derimod søger at give de studerende mulighed for at afprøve deres handleberedskab i et 

læringsrum fri for handletvang og direkte konsekvenser for patienten.  

Om end visualiseringer gennem VR-simulering ikke i sig selv løsner op hverken for 

travlhed som vilkår eller sundhedsvæsenets krav om effektivitet og tempo, så var 

simuleringsøvelserne med til at understrege nødvendigheden af at facilitere udvikling af 

læringsredskaber der kan bidrage til at skabe legitime rum hvori sygeplejestuderene kan 

afprøve og reflektere organisatorisk overblik, opgaver, prioriteringer, dilemmaer, 

samarbejdskrav og handleberedskab knyttet til sygeplejerskerollen.  

De studerende vi fulgte i valgfaget, var med deres egne ord ikke klar til at ’give køb på 

omsorgen’, eller et professionelt liv som sygeplejerske. Men overgangen fra uddannelse til 

professionel praksis bliver afgørende og derfor skal nye bud på, hvordan overgangen 

håndteres og kvalificeres, dagsordenssættes og diskuteres.  
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