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Hovedmål 1: alle er opnået 

 opnå indsigt i om toningen af modul 10 har 

fastholdelsespotentiale 

 via interview med studerende og kliniske 

vejleder opnå indsigt i hvorledes det 

teoretiske fundament og den kliniske læring 

bidrager til oplevelsen af faglig sikkerhed, 

faglig parathed, oplevelse af handleparathed/ 

kompetence, og oplevelse af sammenhæng og 

meningsfuldhed i undervisningen  

 opnå indsigt i om de studerende opnår  

akutte færdigheder indenfor patient-

vurdering, klinisk beslutningstagen, 

kommunikative, relationelle og tekniske 

færdigheder 

 Belyse udfordringer og udviklingspotentiale 

af læringsinitiativer der har til sigte at opnå 

akutte færdigheder i det teoretiske modul 10 

og akutte kompetencer i det kliniske modul 

11 

 

Hovedformål 2. alle opnået 

 På baggrund af den samlede evaluering fra 

studerende og kliniske vejledere udvikles et 

en-dags læringstilbud som en workshops 

dag i samarbejde med klinikken med 

henblik på styrkelse af de områder der blev 

påpeget i evalueringen. Dette afvikles på 

skolen i modul 11. som opfølgning på 

evaluering fra toning 

 Skabe tæt sammenhæng mellem teori og 

praksis ved at udvikle et læringstilbud i 

 
 

 der var ingen frafald i modul 11 
 

 

 de studerende har teorien og refleksionen 

bag disse færdigheder, men behersker dem i 

praksis ikke ved modul 11 opstart. De har 

behov for mere øvelse i instrumentelle 

færdigheder 

 interview afspejlede begejstring for 

simulation og ønske om meget mere af det i 

uddannelsen 

 interview afspejlede ønske om flere 

kommunikative færdigheder i 

undervisningen, især den svære samtale, og 

samarbejde med pårørende, samt 

færdigheder i at kunne modtage en patient.  
 

 
 
 

 

 På baggrund af fokusinterviews fund, som 

yderligere blev valideret af teoretiske 

undervisere og klinikere fra studiebesøg på 

Århus Sygeplejeskole, samt dialog med 

kliniske vejledere tilknyttet projektets 

kliniske del er interventionen, 

workshopsdag - læringstilbud, baseret på 

fire kompetencer: patientvurdering, klinisk 

beslutningstagning, kommunikative og 

relationelle, og tekniske færdigheder. 

Kompetencerne inden for det kommunikative 
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samarbejde med klinikken til afvikling i 

modul 11 

 Belyse udviklingspotentialer og 

udfordringer af læringsinitiativer i 

samarbejde med klinik 
 
 
 

 

og relationelle, og patientvurdering var de 

dominerende fund i fokus interviewene og 

udgør derfor det primære læringspotentiale  

 læringstilbud afviklet over to dage for 

modul 11 studerende i toningsklassen.   

Udover projektgruppen på 6 medlemmer 

deltog i alt 5 kliniske vejledere og i alt 32 

studerende 

Resultater Partnerskaber 

Resultater fra interventionen, læringstilbud, 

udledt af spørgeskemaer indeholdende 

kvantitative og kvalitative data.   

 

Generelt udtrykker de studerende at fået noget 

godt ud af læringstilbuddet og at det var lærerigt 

og fremhæver fordelen ved at det er placeret 

mellem modul 10 og 11:  

 

"super godt! især fordi vi er i gang med 

praktikken så man har virkeligt noget at 

sammenligne med, altså mellem virkeligheden og 

simulation og det giver helt nye perspektiver" 

 

"jeg fik meget ud af simulationen idet jeg kunne 

mærke at jeg siden modul 10 har udviklet mine 

kompetencer og føler mig mere sikker…rigtigt 

godt med selv-reflektion og faglige overvejelser" 

 

 

Kvantitative resultater:  

 

Det generelle og gennemsnitlige udbytte og 

læring af det samlede læringstilbud blev målt på 

en skala fra 1 -6. Spørgsmålene var de 

studerendes selvvurderede niveau inden for 

kompetencer, færdigheder og viden før og efter 

læringstilbuddet. Det gennemsnitlige niveau var 

før og efter læringstilbuddet, hhv. 3,34 og 3,82. 

Øgning var således på 0,48 Udbyttet ses størst 

indenfor de kommunikative områder, hvor 

udbyttet var hhv. 1,11, 0,9 og 0,77. mens 

udbytterne indenfor patientvurdering, klinisk 

beslutningstagning og tekniske færdigheder 

Projektgruppen bestod af 6 medlemmer. 2 

undervisere fra skolen (Trine og Eva)  og 4 

personer fra klinikken , se projektbeskrivelsen. 

I forbindelse med toningen er der etableret 

særskilte praktikforløb for de toningsstuderende. 

De kliniske undervisere i projektet har disse 

toningsstuderende. 
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rangere fra 0,12 – 0,32.      

 

De kvantitative data viser at de studerende føler 

at de står stærkt teoretisk, men at de mangler 

praktiske redskaber/færdigheder til at håndtere 

kommunikative udfordringer (den svære samtale 

og konflikthåndtering). Data viser samtidigt at de 

studerende vurderer at de har fået stort udbytte 

af netop undervisningen i dette. 

 

Kvalitative resultater:  

 

kommunikation, den svære samtale og 

konflikthåndtering:     

 

de studerende fremhæver at de har  

- fået indsigt egne kompetencer og 

begrænsninger inden for kommunikative 

færdigheder og kompetencer 

- fået brugbare kommunikative redskaber, 

der ruster dem i den kliniske praksis 

- fundet det lærerigt at afprøve teorierne i 

praksis på en ny måde 

 

patientvurdering, handlekompetence og 

tekniske færdigheder 

 

de studerende fremhæver at: 

- simulationstræning er en foretrukken 

læringsform, der giver indsigt i egne 

handlekompetencer og mulighed for at 

afprøve færdigheder i et trygt og sikker 

miljø 

- simulationstræning tydeliggør 

vigtigheden af sikker mundtlig 

kommunikation, brugen af ABCDE 

systematiske tilgang ved patientvurdering 

i akutte situationer 

 

Styrket sammenhæng mellem teori rum og 

klinisk praksis  

 

Projektmedlemmer fra klinikken vurderer 

samarbejdet mellem skole og klinik som en 
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styrke:  

"Det er for mig åbenlyst den rigtige vej at gå for 

at skabe sammenhæng mellem teorirummet og 

klinisk praksis. Både fordi vi får indblik og 

indsigt i, hvilken undervisning vi hver især 

tilbyder de studerende og dermed kan supplere 

hinanden i undervisningstilbud i stedet for at 

modarbejde hinanden. Samtidigt er det at lære 

hinanden at kende nye muligheder for 

networking, og nye perspektiver for fremtidige 

udviklingsprojekter. Så en såkaldt "win- win" 

situation.:-)" 

 

"Det åbner op for en nye perspektiver og jeg 

syntes faktisk at jeg ser på uddannelsen på en ny 

måde. Her kommer vores studiebesøg (til Århus 

sygeplejeskole) også ind i billedet. Jeg syntes det 

giver nye ideer at se hvordan andre tackler 

undervisning, klinik ect" 
 

Intern organisering  

Organiseret fortrinligt med protokol for jævnlige 

møder på optimale tidspunkter planlagt i 

samarbejde med hele projektgruppen. 

Der er etableret en dynamisk samarbejdskultur i 

projektgruppen hvor alle har været engagerede i 

og udvist ejerskab i projektets milepæle. Der har 

foregået opgaveløsning på tværs. Workshop 

dagene var planlagt således projektgruppen 

deltog med ansvar for forskellige indslag. 

 

Trods indledende forventningsafstemning i 

forhold til arbejdsindsats har dette ændret sig 

undervejs alligevel.  
 

 Det har fungeret godt at have en lektor tilkoblet 

som sparring når det er et projekt bestående af 

adjunkter 

Formidling Evaluering 

Der er udarbejdet en formidlingsstrategi, 

indeholdende formidling af resultater til ledere, 

vejledere og undervisere i 

sygeplejerskeuddannelsen, samt ekstern 

formidling. herunder særlig formidling til og 

dialog med kliniske samarbejdspartnere 

involveret i projektet, andre interessenter, fx 

Projektet er evalueret via fokusgruppeinterview, 

spørgeskemaer og studiebesøg.  
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regionalt klinisk koordinationsudvalg. Der 

påtænkes artikelskrivning mhp bredere 

vidensdeling af resultater.  

Forankring /overdragelse af projektet 

 

Efterkalkulering /revision 

Projektets intervention, workshop dagen, er af en 

sådan format at det sagtens kunne udgøre en 

kursusdag i modul 11. Den mulighed vil vi 

afsøge mhp et fast læringstilbud. 

 

Endvidere er der planlagt opfølgning/evaluering 

af interventionens betydning og anvendelighed i 

resten af det kliniske modul 11. Dette vil ske i 

form af fokus interview med hhv. studerende og 

kliniske vejledere. Disse resultater endvidere 

tænkes at kunne formidles i artikelform 

 

Der planlægges kontakt til klinikken med henblik 

på formidling og videreførelse af samarbejde og 

videre udviklingspotentialer.  
 

Budget og regnskab balancere og følger det 

oprindelige og planlagt budget. Der har ikke 

været behov for et revideret budget. 

Væsentlige udfordringer Anbefalinger og øvrige bemærkninger 

Den væsentligste udfordring har været at de 

ressourcemæssige og økonomiske rammer har 

udelukkende været allokeret til skolens 

undervisere hvilket sætter nogle vilkår for de 

kliniske medlemmers muligheder for deltagelse. 
 
  

Nye samarbejdsformer og fælles undervisning 

med undervisere fra skole og klinik styrker 

sammenhæng mellem teori og praksis.   

 

 Øget fokus på læringspotentialet i simulations-

træning der inddrager de studerendes erfaringer i 

klinikforløb. Øget fokus på behov for teori og 

øvelse af kommunikative færdigheder 

 

Når der er eksterne projektgruppemedlemmer er 

det vigtigt at de også får klare rammer for 

ressourcer. 
 

 


