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Indledning og baggrund 

Undersøgelser viser, at sygeplejen kan kvalificeres og udvikles gennem de studerendes ar-

bejde i klinikken med forskellige studieopgaver med relevante kliniske problemstillinger 

(Trangbæk et al 2008). Oplevelsen blandt sygeplejerskerne fra Trangbæks undersøgelse var, 

at de kliniske opgaver medvirkede til diskussioner og styrkelse af den sygeplejefaglige identi-

tet i afdelingen.  

Flere forfattere peger på, at de studerende oplever en manglende sammenhæng mellem 

metateorierne og deres anvendelse i klinikken (Rydahl-Hansen 2007), og at der undervises 

for meget i praksisfjern teori og abstrakte temaer (Alvsvåg 2006). På den anden side udtaler 

studerende og nyuddannede sygeplejersker, at de mangler viden om, hvordan forskningsba-

seret viden kan vurderes og implementeres i sygeplejen (Bernild 2005, Trangbæk et al 2008).   

Der foregår nationalt flere initiativer der har til hensigt at medinddrage sygeplejestuderende 

i forskning og udviklingsarbejde (Lorentzen 2008, Sørensen 2008 Møller & Kramer 2009). Ek-

sempelvis har Sygeplejerskeuddannelsen VIA etableret et akademisk vækstmiljø, hvor stude-

rende og sygeplejersker blandt andet har mulighed for at drøfte udviklings- og forsknings-

mæssige tiltag indenfor sygeplejefaget og herigennem blive motiverede til at indgå i eller ini-

tiere eget bachelorprojekt eller udviklingsprojekter (Odgaard 2010). Flere andre projekter 

har i de senere år involveret sygeplejestuderende i udviklings og forskningsprojekter, hvor 

flere studerende har haft mulighed for at assistere i forskningsprojekter eller indhente egen 

empiri til bachelorprojektet under vejledning (Andersen 2008, Nielsen 2005, Lorentzen 

2008). Et andet udviklingsprojekt ”Learning by developing” under sygeplejerske-

uddannelsen i Vejle har fokus på forankring af ny viden i klinisk praksis. Her indhenter de 

studerende empiri til eget bachelorprojekt i klinikken under vejledning af sygeplejersker fra 

klinikken og skolens projektdeltagende undervisere. Der arbejdes målrettet med, at bache-

lorprojekterne forankres i autentiske udviklingsprojekter i klinisk praksis. Projektets ambition 

er blandt andet, at de studerendes arbejde reelt bliver implementeret og anvendt i den klini-

ske praksis gennem et samarbejde om relevante kliniske problemstillinger med de kliniske 

uddannelsessteder(Odgaard 2010).  

I bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen angives det i § 5, at ” Teoretisk og klinisk un-

dervisning kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem ud-
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dannelsesforløbet med henblik på at sikre praksisnærhed og udvikling af professionsrettet kompeten-

ce”. 

Det angives endvidere i § 10, at ”Uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted sam-

arbejder med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske og kliniske undervisning og 

at sikre den studerendes tilegnelse af kompetencer i den kliniske undervisning” (BEK nr. 29 2008).  

En bedre sammenhæng mellem klinisk og teoretisk undervisning er blandt andet forsøgt 

imødekommet gennem flere udviklingsprojekter. Heraf har flere af udviklingsprojekterne fo-

kus på et samarbejde mellem skole og klinik der skal kvalificere de bachelorstuderendes mu-

lighed for at indsamleempiri til eget bachelorprojekt samt vejledning under bachelorforløbet 

(Sørensen 2008, Lorentzen 2008, Odgård 2010, Andersen 2008). Overordnet konkluderer 

udviklingsprojekterne, at samarbejdet og sammenhængen mellem klinik og teori med fordel 

kan udvikles. Udviklingsprojekterne peger ikke på konkrete implementeringstiltag eller mo-

deller der umiddelbart kan tages i brug i et samarbejde mellem klinik og skole. 

Det er som de ovennævnte projekter konkluderer ligeledes vores antagelse, at en øget vek-

selvirkning mellem sygeplejefagets teori, klinisk forskning og den studerendes egen erfarede 

empiri fra klinikperioderne kan kvalificere bachelorprojekter, både sygeplejefagligt og mht. 

klinisk relevans. Vi mener desuden, at det er nødvendigt at klinik og undervisere i et samar-

bejde udvikler modeller for hvordan fundene kan bruges fremadrettet i implementerings-

øjemed. 

For at undersøge denne antagelse og give mulighed for at pege på konkrete implemente-

ringsforslag, vil vi i dette projekt give sygeplejestuderende mulighed for at indhente empiri 

under vejledning til eget bachelorprojekt under trygge rammer i et kendt miljø. Samtidig 

støttes den studerende i at søge, vurdere og anvende klinisk funderet forskningslitteratur 

med relevans for den sygeplejefaglige problemstilling, den studerende arbejder med i bache-

lorprojektet  

Projektet antages at styrke samarbejdet på tværs af skole og praktik, og på længere sigt bre-

des ud til at omfatte flere af professionsbacheloruddannelserne samt eventuelt motivere de 

studerende til at udarbejde delvist eller helt tværprofessionelle bachelorprojekter med klini-

ske problemstillinger. 

I forhold til udviklingsstrategien for professionshøjskolen Metropol relaterer projektet sig til 

følgende områder: 
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• Projektet kan bidrage til udviklingen af grunduddannelserne ved at styrke den stude-

rendes muligheder for at udarbejde et bachelorprojekt med en klinisk forankring, der 

er baseret på den studerendes egen undren over fænomener og problemstillinger i 

den kliniske undervisning 

• Projektet kan bidrage til at styrke det tværgående i Metropol således, at det tværgå-

ende samarbejde mellem teori og klinik inden for den enkelte uddannelse styrkes 

• Projektet kan bidrage til kompetenceudvikling af medarbejderne:  

� de teoretiske og kliniske undervisere (øget handlekompetence i forhold til vejledning i og 

tilrettelæggelse af udviklingsprojekter)  

� det kliniske uddannelsessteds øvrige medarbejdere (de studerendes resultater i bache-

lorprojektet kan afrapporteres til disse som en del af et fagligt forum) 

• Projektet kan give mulighed for, at både de studerende og de enkelte afdelinger kan 

arbejde videre med nye projektideer, der opstår i projektforløbet 

• Projektet kan bidrage til kvalitetssikring og udviklingsorientering – både i forhold til 

de teoretiske og de kliniske uddannelsessteder. 

 

I forhold til Center for Sammenhængende Forløb ligger projektet i tråd med centrets formål: 

”Center for Sammenhængende Forløb har til formål at formidle og udvikle viden om sammenhæn-

gende forløb i social- og sundhedssektoren i et samspil mellem teori og praksis”. 

Projektet er ledelsesmæssigt forankret i et samarbejde mellem Ledelsen i afdeling Y og Vice-

studierektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Metropol. 

Formål  

Projektets aktiviteter skal skabe rammer for at støtte de sygeplejestuderende i at indhente 

empiri til eget bachelorprojekt under trygge rammer i et kendt miljø hvor en del af den eksi-

sterende klinisk funderede sygeplejeforskning er kendt af den studerende. Projektets formål 

er derfor, at de studerende opnår en øget handlekompetence i forhold til alle punkter fra bi-

lag 1 i studieordningens angivne læringsudbytte for modul 14 (BEK nr.29 2008):  

• At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 

viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 
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• At demonstrere viden inden for curologi og patientologi 

• At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder 

• At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og 

sundhedsfaglig virksomhed 

• At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for 

sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed 

• At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk 

 

Projektet tilfører Professionshøjskolen Metropol en metode til at hjælpe de studerende med 

at koble teori og praksis og muliggør en mere praksisnær klinisk problemstilling i bachelor-

projektet, som den studerende har mulighed for at arbejde videre med efter endt uddannel-

se. Samtidig får Gentofte Hospital som uddannelsessted mulighed for at bidrage aktivt til de 

studerendes kliniske problemstillinger i bachelorprojekterne og skabe grobund for eventuel-

le kommende udviklingsprojekter. 

Projektets overordnede mål er derfor, at de sygeplejestuderende får øget handlekompeten-

ce i forhold til en kritisk undersøgelse, vurdering og formidling af praksis-, udviklings- og 

forskningsbaseret viden ud fra kliniske problemstillinger, der er praksisnære og relevante 

samt interessante for de kliniske uddannelsessteder. Målet er desuden at projektet afslut-

ningsvis skal udmønte sig i konkrete anbefalinger til implementering af projektets resultater 

som et fast tilbud til bachelorstuderende fra sygeplejerskeuddannelsen Metropol i klinik på 

Gentofte Hospital i modul 11 og 12 (kaldet ”BaGeMe”). 

Metode 

Den videnskabsteoretiske tilgang i dette pædagogiske udviklingsprojekt er fænomenologisk-

hermeneutisk. Dataindsamlingsmetoden er overvejende fænomenologisk og med udgangs-

punkt i den tyske filosof Edmund Husserls tanker om at videnskaben skal gå til sagen selv og 

undersøge bevidsthedsfænomenerne direkte, som de kommer til syne i forskerens eller un-

dersøgerens erfaring (Birkler 2005).  Husserl antog ifølge Birkler, at det ikke er vigtigt at se på 

menneskets bevidsthed som enten subjektiv eller objektiv. Det er mere interessant at un-

dersøge den måde, bevidstheden viser sig på i relation til noget. Husserl argumenterede for, 
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at videnskabens opgave ikke er at undersøge en bevidsthedsuafhængig objektiv verden, men 

derimod at undersøge den umiddelbart levede livsverden. Analysemetoden er overvejende 

hermeneutisk og inspireret af Steinar Kvales 3 fortolkningskontekster (Kvale & Brinkmann 

2009). De studerendes selvforståelse præsenteres som udvalgte citater, der i forhold til en 

”kritisk common sense forståelse” er grupperet i de genererede temaer.  

Der deltog 2 studerende i et indledende pilotprojekt og 15 studerende i selve projektet. Al-

dersmæssigt var i alt 2 studerende over 30 år og de resterende under 30 år. Inklusionkrite-

rierne for deltagelse var, at de studerende havde deres kliniske uddannelse på modul 11 og 

12 på Gentofte Hospital og ønskede at indhente egen empiri i en medicinsk afdeling.   

Projektets aktiviteter blev justeret ud fra ovennævnte pilotprojekt, hvor to studerende i juni 

2009 under vejledning af den ene projektansvarlige indsamlede empiri i Lungemedicinsk Af-

deling Y, og derefter skrev bachelorprojekt under vejledning af den anden projektansvarlige. 

Pilotprojektet blev afsluttet med et fokusgruppeinterview med de 2 studerende i januar 

2010. I fokusgruppeinterviewet pegede de studerende blandt andet på, at de havde savnet 

mere fokus på den videnskabsteoretiske tilgang samt undervisning i interviewteknik og ana-

lysemetoder. Der blev herefter foretaget justeringer af projektplanen, som afslutningsvis fik 

følgende konstruktion: 

1) Projektet og de muligheder, det giver de studerende, blev formidlet til de studerende i 

forbindelse med introduktionen til det kliniske modul 11. Identifikation af muli-

ge/interesserede studerende på Gentofte Hospital. 

2) Informationsmøde for interesserede studerende om projektet i sidste del af modul 11. 

Afgrænsning af projektdeltagere og igangsættelse af selve projektforløbet. 

3) Tilbud om oplæg ved de projektansvarlige af 2x 3 lektioner i modul 12 om konkrete 

metoder til indhentning af empiri i klinisk praksis. Indholdet i undervisningen var afkla-

ring af begreber fra den humanvidenskabelige forskningsmetodologi, herunder fæno-

menologi og hermeneutik, samt forskellige interviewteknikker. Desuden blev der un-

dervist i forskellige analysemetoder med vægt på meningskondensering og andre her-

meneutiske analysemetoder. Undervisningsformen var tavleundervisning med dialog - 

både mellem studerende og projektansvarlige og mellem underviserne indbyrdes (Kva-

le & Brinkmann 2009).  
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4) Tilbud om individuel støtte fra den ene projektansvarlige (den klinisk uddannelsesan-

svarlige sygeplejerske, der har erfaring i kvalitative undersøgelsesmetoder) til alle 

grupper mhp. litteratursøgning og udarbejdelse af eksempelvis interviewguide eller 

rammer for et observationsstudie. 

5) I modul 13 og 14 var der bachelorvejledning af den anden projektansvarlige (lektor, 

der har interesse for og kompetencer i at vejlede i klinisk funderede bachelorprojek-

ter). 

6) Efter aflevering af det skriftlige bachelorprojekt var der fra begge projektansvarlige til-

bud om en opfølgende vejledninger med henblik på fornyet empiriindsamling på det 

kliniske uddannelsessted. Hermed fik de studerende mulighed for at reflektere over og 

perspektivere deres fund fra bachelorprojektet. Den studerende kunne således inddra-

ge nye erkendelser i oplægget ved den mundtlige eksamen. 

På kort sigt var udviklingsprojektets mål, at 10-20 studerende fra modul 12 indgik i projektet 

i januar 2010 og indhentede empiri til bachelorprojektet i medicinsk afdeling Y og F på Gen-

tofte Hospital. På længere sigt er målet, at projektets anbefalinger implementeres i et fast 

tilbud. Dette forudsætter medinddragelse af alle afdelinger og deres uddannelsesansvarlige 

sygeplejersker på Gentofte Hospital i samarbejde med Sygeplejeskolen Metropol.   

Projektets fund blev analyseret ud fra forskellige perspektiver og med forskellige metoder. 

Hovedvægten i analysen er lagt på de studerendes udsagn.  

De studerende skulle aflevere en skriftlig evaluering med udgangspunkt i udvalgte fokusom-

råder med udgangspunkt i projektforløbets forskellige tidsfaser (se bilag).   

Der blev desuden afholdt fokusgruppeinterview i forbindelse med et uformelt møde med sy-

geplejerskerne på de kliniske uddannelsessteder. Derudover blev der afholdt korte interview 

med udvalgte sygeplejersker, der enten deltog eller ikke deltog i de projektstuderendes op-

læg om bachelorprojektet i afdelingen. Desuden blev censorernes tilbagemeldinger til de 

studerende nedskrevet i stikordsform, og det indgik ligeledes i analysen. Censorerne fik først 

efter den mundtlige eksamination og votering oplyst, at de studerende deltog i et pædago-

gisk udviklingsprojekt.  
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Da begge projektansvarlige har været involveret igennem hele vejledningsprocessen før og 

under bachelorforløbet, har vi fravalgt at lade disse indgå i analysen af udviklingsprojektets 

resultater.  

Resultater 

De studerendes udsagn 

Under den indledende analyse af de studerendes skriftlige evalueringer fremkom 3 gennem-

gående temaer: at være og at gøre noget særligt, at begribe begreberne samt at turde & at 

kunne.  

Tema 1: At være og at gøre noget særligt 

At være og at gøre noget særligt var et gennemgående tema i flere af de studerendes ud-

sagn. De opfattede sig privilegerede eller heldige over at deltage i projektet.  En studerende 

skriver:  

”jeg var på Glostrup Hospital, så jeg fik ikke denne (introduktionen), men da 

jeg hørte omkring det fra mit gruppemedlem, tænkte jeg sikken en chance 

og måtte tage imod tilbuddet” (stud.7). 

 En anden studerende skriver: 

 ”Jeg følte mig heldig over at være med i projektet” (stud.3).  

De studerende følte sig stærkt motiverede af projekttilbudet der gav dem mulighed for at 

gøre noget særligt for sig selv. Det viste sig ligeledes ved et stort engagement i de to udbud-

te teoretiske oplæg fra de projektansvarlige, hvor de studerende var både reflekterende og 

kritiske i deres spørgsmål og kommentarer.  De var meget optaget af at relatere den nye vi-

den til klinisk praksis. 

Thomas Ziehe taler om at vi pædagogisk set i dag har skiftet til selvmotivering (Ziehe 2001). 

Denne selvmotivering forankret i de studerendes egen livsverden, som Ziehe peger på, kan 

muligvis forklare de studerendes stærke motivation og engagement igennem hele projektet. 

Det sås blandt andet under de teoretiske oplæg hvor de studerendes spørgsmål relaterede 

sig til deres eget bachelorprojekt og problemfelt. 

De studerende oplevede allerede i forbindelse med introduktionen til projektet, at der var 

en inspirerende stemning samt en ”positiv ånd” (stud.10) omkring projektet. En studerende 

skriver:  
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”…at man allerede der fik sat tanker til projektet i gang, og at I inspirerede 

os. Rigtigt fedt at få tilbuddet om at være med” (stud.4 ).  

At de studerende oplevede en inspirerende stemning kan skyldes at begge projektledere var 

meget optaget af projektet og brændte for ideen. Det kan have betydet at de studerende 

har oplevet undervisning og vejledning som meget engageret. Den danske professor Per Fi-

bæk Laursen er mag. art. og ph.d. i pædagogik arbejder med begrebet autenticitet. Bogen 

”Den autentiske lærer” bygger på Laursens undersøgelse af 30 danske lærere. Han gør gæl-

dende, at selve kernen i den professionelle lærerkompetence er det særlige ægte, helstøbte 

eller personligt overbevisende – det autentiske (Laursen 2006). Det kan derfor diskuteres i 

hvilket omfang de studerendes engagement i projektet er relateret til projektledernes enga-

gement. Det forhold kan muligvis få betydning for en eventuel implementering af forløbet 

som et fast tilbud.  

De deltagende studerende så tilsyneladende en klar personlig fordel i at indgå i projektet og 

antog, at projektet ville kvalificere deres bachelorprojekt. Det kan ikke udelukkes, at nærvæ-

rende projekt i særlig grad har appelleret til ressourcestærke studerende og at deres motiva-

tion og engagement i højere grad relaterer sig til dette snarere end projektledernes enga-

gement og autenticitet i projektforløbet.   

Tema 2: At begribe begreberne 

De studerende oplevede begreberne i videnskabsteori og forskningsmetodologi som svært 

tilgængelige i starten af projektet. De oplevede igennem projektet at begreberne blev gjort 

mere konkrete, og de så dem som anvendelige redskaber både i empirifasen og i skrivepro-

cessen af bachelorprojektet. En studerende udtaler: 

”Det blev gjort konkret, hvad vi skulle. På det tidspunkt undervisningen 

faldt, var det lang tid siden, vi havde hørt om hermeneutik/ fænomenologi” 

(stud.11).   

De studerende oplevede også en tydeliggørelse af begreberne der indebar en bedre mulig-

hed for forståelse og hermed måske anvendelse af dem. De studerende skriver: 

”Gode forklaringer. Begreberne blev endnu tydeligere for mig” (stud.3),  

”Begreberne blev gjort tydeligere og dermed mere forståelige” (stud.5),  

”Eksemplerne, I gav, gjorde det mere gennemskueligt” (stud.6). 

En af de studerende udtaler sig om nytten af at diskutere begreberne for at nuancere dem 

og dermed få en større forståelse for dem: 
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”Diskussionerne undervejs om uenighed gav større perspektiv og sikkerhed 

for de forskellige begreber” (stud.7). 

Der var niveauforskelle på de studerendes evne til at begribe begreberne. Det viste sig 

blandt ved at nogle studerende var positivt inspirerede af de projektansvarliges forskellige 

forklaringer på begreberne, imens det hos andre studerende gav anledning til usikkerhed. 

Denne differentiering af evnen til at begribe begreberne var synlig allerede under de teoreti-

ske oplæg og blev tydeligere i de studerendes evalueringer. Nogle af de studerende fandt 

det problematisk at der blev lagt op til en fænomenologisk tilgang i de teoretiske oplæg fra 

de projektansvarlige og på den anden side de meget stringente kriterier for bachelorprojek-

tet fra skolen.  

”Der opstod lidt forvirring i forhold til den givne information omkring det 

fænomenologiske studie, som ikke stemte overens med kriterierne for ba-

chelorprojektet” (stud. 9) 

På spørgsmålet om hvad de studerende syntes kunne være anderledes i gruppevejledningen 

i forbindelse med indhentning af empiri svarede en studerende:  

”Større enighed blandt underviserne ” (stud.7) 

Både de meget refleksive og de mindre refleksive studerende havde brug for hjælp til at re-

latere teorien til deres eget problemfelt under såvel teoretiske oplæg som i vejledningspro-

cessen. De refleksive studerende havde behov for at diskutere modsætninger, forskellige op-

fattelser af begreberne og diskutere nuancerne i forskellige forskningsmetoder. De mindre 

refleksive studerende havde derimod behov for tydeliggørelse af forskellene i de metodiske 

tilgange og struktur i både oplæggene og vejledningen. Fundene peger på at en fremtidig 

implementering af projektet skal medtænke de studerendes meget forskellige forudsætnin-

ger for udarbejdelse af bachelorprojektet. 

Tema 3: At turde og at kunne 

De studerende gav på forskellig vis udtryk for at information om projektet havde givet dem 

mod på at indhente egen empiri til bachelorprojektet. Flere af de studerende udtrykte at de 

ikke ville have indhentet egen empiri uden projektet. 

”Jeg har tilegnet mig en god viden indenfor det videnskabelige område, 

herunder en viden om de tids- og ressourcemæssige krav en undersøgelse 

baseret på egen empiri kræver. Jeg havde formentlig ikke indsamlet egen 

empiri hvis det ikke havde været for projektet” (stud.1). 

”Jeg har lært enormt meget om den kvalitative tilgang – om processen og 

de problematikker/udfordringer man kan møde i forbindelse med dette. 
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Hvis jeg ikke havde fået tilbuddet om at være en del af projektet – ville jeg 

formentlig ikke have valgt at indsamle egen empiri” (stud.2). 

De studerende blev tilsyneladende også inspireret til fremadrettet at indgå i udviklingspro-

jekter, der ikke længere virkede helt så uoverskuelige.  

”Har opnået en indgående forståelse for metoden i kvalitative interview. Er 

ikke længere ”skræmt” ved tanken om selv at foretage en undersøgelse…” 

(stud.8). 

”Har generelt opnået større selvstændighed” (stud.9). 

De studerende er ligeledes igennem projektet selv blevet opmærksomme på at de har tileg-

net sig nye kompetencer i at arbejde udviklingsbaseret. 

”Ny viden om kvalitativ interviewteknik. Den seriøse del af at foretage inter-

view” (stud.10). 

”Jeg har lært rigtig meget om kvalitative studier og hvor stort et arbejde der 

ligger bag” (stud.11). 

”Meget klogere på interview og Kvale. Det har været en lang periode, men 

overkommelig” (stud.5). 

De studerendes citater peger på at de på mange områder i højere grad tør og kan arbejde 

udviklingsbaseret. Det er uafklaret om det skyldes at de studerende har modtaget tæt vej-

ledning i processen med bachelorprojektet. De studerende giver selv udtryk for at have op-

nået kompetencer de ikke havde forud for projektet. Den danske professor Bjarne Bruun 

Jensen arbejder med forskellige delkomponenter af begrebet handlekompetence: viden & 

indsigt, engagement, visioner, handleerfaringer samt kritisk sans. Han formoder, at delkom-

ponenterne har betydning for i hvilken grad en person er handlekraftig (Jensen 2004). I for-

hold til viden & indsigt har de studerende opnået en bred, positiv og handlingsrettet forstå-

else af projektarbejde. I forhold til engagement har de studerende fået lyst til at involvere sig 

i fremtidige udviklingsarbejder. I forhold til visioner har de opnået evne til at kunne bagom 

problemstillinger og tænke kreativt og visionært. I forhold til handleerfaringer har de stude-

rende opnået konkrete erfaringer med at indgå individuelt og kollektivt i udviklingsprojekter 

og overveje, hvorledes barrierer overvindes. Slutteligt i forhold til kritisk sans har de stude-

rende opnået evne til ikke at tage alle budskaber for pålydende og i stedet drage egne kon-

klusioner og tage beslutninger. 
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De medvirkende sygeplejerskers udsagn 

Der blev hentet udsagn fra 1 ambulatorium og 2 medicinske sengeafsnit, der alle fungerer 

som kliniske uddannelsessteder. Der deltog i alt 10 sygeplejersker i de medicinske sengeaf-

snit og 5 sygeplejersker i ambulatoriet. 

De interviewede sygeplejersker fandt det spændende at de studerende indsamlede empiri i 

deres afdeling. En sygeplejerske udtalte at ”man kan være mere med når det handler om 

praksissygepleje”. Sygeplejerskerne syntes ikke, at de havde været direkte involveret i pro-

cessen. Dataindsamlingen gav ikke svar på, om sygeplejerskerne havde ønsket mere involve-

ring i de studerendes indhentning af empiri.  

Alle sygeplejersker syntes det var en god ide, at de studerende vendte tilbage i afdelingen og 

fremlagde deres resultater. Nogle sygeplejersker udtrykte beklagelse over, at de ikke havde 

haft mulighed for at være til stede under fremlæggelsen. En afdelingssygeplejerske udtalte 

at de kan lære meget af de studerende og at de har brug for alt hvad de kan lære af dem. 

Sygeplejerskerne oplevede at de studerendes oplæg gav anledning til faglige diskussioner i 

afdelingen. I et sengeafsnit gav det anledning til nye ideer om kommende projekter i afdelin-

gen. I et andet sengeafsnit gav afdelingssygeplejersken konkrete forslag til sygeplejefaglige 

problemstillinger, der med fordel kunne undersøges og afdækkes i afdelingen af fremtidige 

bachelorstuderende.  

Flere sygeplejersker gav udtryk for, at de manglede viden om sygeplejeteori hvilket ifølge 

deres egne udsagn vanskeliggjorde faglige diskussioner på baggrund af sygeplejeteori.  

Sygeplejerskerne mente at de studerende også selv fik udbytte af deres tilbagemelding til 

klinikken. De eksemplificerede det med, at i den efterfølgende debat mellem sygeplejersker 

og studerende noterede de studerende flittigt ned til brug ved den mundtlige eksamen.  

Sygeplejerskerne gav udtryk for at deltagen i de studerendes bachelorprojekter umiddelbart 

gav anledning til faglige diskussioner i afdelingen. Flere sygeplejersker angav dog at andre 

emner som dokumentation og kliniske retningslinjer hurtig blev mere påtrængende i daglig-

dagen. Sygeplejerskerne i et af sengeafsnittene var forbeholdne overfor hvilken betydning 

de studerendes oplæg havde for deres faglige diskussioner. En sygeplejerske udtalte at det 

ikke ændrer kulturen, at ”nogle studerende kommer en halv time og fortæller og spørger”. 

Sygeplejersken mente, at der skulle mere til for at ændre kulturen. En anden sygeplejerske 

udtalte få uger senere, at de ikke har drøftet eller talt om det siden, men at det da var en in-
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teressant diskussion de havde. Udsagnene kan pege på et behov for at de studerendes op-

læg og tilbagemelding ikke kan stå alene men at formaliseret opfølgning kan sikre at fundene 

bliver implementeret og at der bliver rejst debat der kan medvirke til forsat udvikling af sy-

geplejen i afdelingen.  

Censorernes udsagn  

Alle censorer gav udtryk for at de fandt bachelor projekternes problemstillinger såvel spæn-

dende som relevante for sygeplejen. De angav desuden, at de fandt metodeafsnittene meget 

uddybende og velbeskrevet. Det var især beskrivelsen af bachelorprojektets videnskabsteo-

retiske tilgang der var både omfattende og velbegrundet. 

Censorerne gav desuden udtryk for at de studerende var gode til i projektets indledningsdel 

at problematisere og beskrive problemområdet meget nuanceret.   

Flere censorer angav at det var interessant at de studerende var vendt tilbage til det kliniske 

uddannelsessted efter at havde afleveret bachelorprojektet for tilbagemelding til klinikken 

og indhentning af fornyet empiri til oplægget til den mundtlige bacheloreksamen. 

Det skal bemærkes at ovenstående ikke er en formaliseret dataindsamling så anvendelsen af 

disse data må antages at være usikre. Overordnet betonede censorerne, at alle projekternes 

problemstillinger var sygeplejefagligt relevante. Rydahl-Hansen argumenterer netop for at 

sygeplejestuderende skal støttes i at inddrage klinisk sygeplejeforskning i deres bachelorpro-

jekter, for at bachelorprojekterne herigennem bliver mere forankret i det kliniske felt (Ry-

dahl-Hansen 2007). 

Konklusion 

Projektets overordnede mål var, at de sygeplejestuderende skulle opnå øget handlekompe-

tence i forhold til en kritisk undersøgelse, vurdering og formidling af praksis-, udviklings- og 

forskningsbaseret viden.  

Tilsyneladende støttede projektets aktiviteter både de meget refleksive og de mindre reflek-

sive studerende i at relatere teorien til deres eget problemfelt under såvel teoretiske oplæg 

som i vejledningsprocessen. De refleksive studerende havde behov for at diskutere modsæt-

ninger, forskellige opfattelser af begreberne og diskutere nuancerne i forskellige forsk-
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ningsmetoder. De mindre refleksive studerende havde derimod behov for tydeliggørelse af 

forskellene i de metodiske tilgange og struktur i både oplæggene og vejledningen.   

Fundene peger således på, at en fremtidig implementering af projektet skal medtænke de 

studerendes meget forskellige forudsætninger for udarbejdelse af bachelorprojektet. Det vil 

formentlig derfor være nødvendigt at medtænke en mere differentieret vejledning en dette 

projekt har tilbudt, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte studerendes ressour-

cer og behov. 

Det kan desuden konkluderes, at de studerende følte sig stærkt motiverede af projekttilbu-

det, der gav dem mulighed for at gøre noget særligt for sig selv. Det må således medtænkes i 

en fremtidig implementering af projektet som et fast tilbud, at de studerendes motivation og 

engagement tilsyneladende er en vigtig faktor. 

Det kan desuden konkluderes, at de studerende tilsyneladende har opnået en bred, positiv 

og handlingsrettet forståelse af projektarbejde ligesom de har fået lyst til at involvere sig i 

fremtidige udviklingsarbejder. De har opnået evne til at gå bagom problemstillinger og tæn-

ke kreativt og visionært ligesom de tilsyneladende har opnået konkrete erfaringer med at 

indgå individuelt og kollektivt i udviklingsprojekter og overveje, hvorledes barrierer overvin-

des. De studerende har ligeledes opnået evne til ikke at tage alle budskaber for pålydende 

og i stedet drage egne konklusioner og tage beslutninger.  

Disse opnåede kompetencer kan medtænkes og bruges mere aktivt i en fremtidig implemen-

tering af de studerendes fund i de medvirkende afdelingers sygeplejepraksis. Som nævnt var 

det ligeledes et mål for nærværende pædagogiske udviklingsprojekt, at de studerendes klini-

ske problemstillinger blev praksisnære og relevante samt interessante for de kliniske uddan-

nelsessteder.  

Samlet kan det konkluderes at sygeplejepersonalet i de involverede afdelinger fandt delta-

gelse i de studerendes bachelorprojekter interessant, selvom de ikke følte sig direkte invol-

veret.  De studerendes kontakt med afdelingen gav desuden umiddelbart anledning til fagli-

ge diskussioner i afdelingen, selvom organisatoriske vilkår hurtigt blev mere påtrængende i 

dagligdagen. Sygeplejerskerne pegede på flere positive aspekter ved udviklingsprojektet, 

blandt andet at deres særlige praksiskompetencer blev efterspurgt af de studerende, lige-

som de studerendes fund åbnede for faglige drøftelser samt at afdelingen fremover kan få 

undersøgt egne relevante problemstillinger.  
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Implikationer 

Resultaterne i udviklingsprojektet peger på, at der er et behov for, at de studerendes oplæg 

og tilbagemelding til de kliniske uddannelsessteder følges op. Det kan muligvis sikre at fun-

dene bliver implementeret, og at der bliver rejst debat, der kan medvirke til forsat udvikling 

af sygeplejen i afdelingen. 

Dette udviklingsprojekt viste at sygeplejerskerne i de deltagende afdelinger ikke oplevede at 

være en del af projektet selvom de var interesserede og i stor udstrækning bidrog som re-

spondenter i de studerendes dataindsamling og tilbagemelding af resultater til afdelingen.  

Projektets fund peger derfor på vigtigheden af at tydeliggøre sygeplejerskernes rolle fra for-

løbets start for at sikre deres forsatte motivation samt interesse i at støtte de studerendes 

bachelorforløb i afdelingen.  I figur 1 er sygeplejerskens rolle i de studerendes BaGeMe-

forløb illustreret: 

 

Figur 1 

 

 

Projektets resultater peger desuden på, at de uddannelsesansvarlige sygeplejerskers rolle 

skal være mere aktiv i forhold til de studerendes bachelorprojekt. Det skal derfor sikres, at 

de uddannelsesansvarlige har interesse for - samt de nødvendige kompetencer i - at vejlede 

de studerende igennem hele forløbet. De uddannelsesansvarlige skal derfor tilbydes under-

visning og information om klinisk funderede bachelorprojekter, der kan udarbejdes i et fæl-

 

Sygeplejerskerne i afdelingen 

Hjælpe de studerende med identi-
ficering af relevante problemom-
råder i løbet af modul 11 

Løbende afdækning af mulige kli-
niske problemstillinger, egnet til 
bachelorprojekter, i egen afdeling 

Evt. medvirke i bachelorprojektet 
som respondenter 

Evt. deltage i de studerendes præ-
sentation af bachelorprojektets 
fund i afdelingen 
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les regi mellem Gentofte Hospital og Sygeplejerskeuddannelsen i Metropol (BaGeMe). De 

uddannelsesansvarlige sygeplejerskers opgaver er illustreret i figur 2: 

 

 

 

Figur 2 

 

Underviserne på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol vil ligeledes få en ekstenderet rolle i 

forhold til de studerendes bachelorforløb. Det anbefales, at kun få undervisere indgår i Ba-

GeMe-forløbet, da det vil være ressourcekrævende at involvere mange forskellige undervi-

sere. Desuden er tanken, at en fremtidig vidensdeling om klinisk funderede bachelorprojek-

ter vil kvalificeres ved, at implementeringen og etableringen videreudvikles i et mindre fo-

rum (Thinggaard 2005). 

Det anbefales desuden, at deltagende undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen i Metropol 

først og fremmest er de undervisere, som allerede er tilknyttet Gentofte Hospital som klinisk 

uddannelsessted. Herved kan der etableres et tættere samarbejde mellem undervisere og 

uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Ved mange deltagende studerende, vil der måske væ-

re behov for flere undervisere. Det vil så være de tilknyttede underviseres ansvar at rekrut-
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tere flere vejledere blandt de øvrige undervisere i Metropol. Underviserne vil være ansvarli-

ge for de opgaver, der er vist i figur 3: 

 

 

 

 

Figur 3 

 

Dette projekt har rettet opmærksomheden mod at der er en stor interesse hos sygeplejer-

skestuderende for at samle egen empiri i klinikken. Ligeledes peger projektet på at sygeple-

jerskerne i afdelingerne ser de studerendes bachelorprojekter som et bidrag til vidensdeling 

og udvikling i afdelingen.  

Nærværende projekt har peget på, at en lang række anbefalinger skal medinddrages i en im-

plementering af BaGeMe som fast tilbud for studerende med sidste klinikperiode på Gentof-

te Hospital (figur 1-3). 

For at lette overblikket over de anbefalingerne, som projektet har funderet, er de samlet i en 

aktivitetsplan i nedenstående skema. Det er vores håb at anbefalingerne kan fremme en 

snarlig implementering og at der fremadrettet vil foregå en løbende korrigering og uddyb-

ning af anbefalingerne af de involverede interessenter. 
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Aktivitetsplan for BaGeMe (Bachelorforløb-Gentofte-Metropol) 
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Evalueringsskema – Bachelorprojekter med klinisk forankring 
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på modul 13/14 (på 
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Hvad har du lært 

mest af i projektfor-

løbet 

  

Andet 
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