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Baggrund 

I samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA 

University College og Aarhus Kommune er der udarbejdet en model for 

interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb af 14 dages varighed, som har til 

formål at styrke kompetencer for studerende på sundhedsuddannelserne i at 

samarbejde interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. Endvidere er 

formålet med forløbet, at styrke de studerendes kompetencer i at samarbejde og 

kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer indenfor og på tværs af 

organisationen.  

De implicerede studerende i forløbet er medicinstuderende, sygepleje-, 

ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. 

Forløbene er afprøvet i 3 x 2 uger (uge 21 – 24 i 2013) på Geriatrisk Afdeling G 

og i Aarhus Kommune.  

I forbindelse med pilotafprøvningen er denne erfaringsopsamling lavet.  

 

Formålet med erfaringsopsamlingen er at undersøge: 

• hvad der fungerer godt og mindre godt i forløbene 

• hvilke muligheder og udfordringer der er ved at organisere studieforløbene på 

denne måde 

• mulighederne for at kvalificere modellen for studieforløbet 

  

Der er anvendt kvalitative metoder i forbindelse med erfaringsopsamlingen. Dvs. data 

er indsamlet ved fokusgruppeinterviews med de implicerede studerende, de 

implicerede vejledere/ undervisere, ledergruppen på afsnitsniveau i Afdeling G og 

med ledere og vejledere fra de implicerede lokalområder i Aarhus Kommune. 

Endvidere er de studerendes logbøger, som de har arbejdet med undervejs i 

studieforløbet, anvendt som data. 

 

Fokusgruppeinterview er valgt, fordi samtalen og interaktionen mellem deltagerne 

under interviewet giver mulighed for uddybelse af udtalelser samt sammenligning og 

supplering af deltagernes forskellige erfaringer og forståelser. Formen er derfor 

velegnet til at fremme nye aspekter og variation i holdninger og vurderinger.  
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Der er anvendt en semistruktureret interviewguide til at styre fokusgruppe interviewet. 

Interviewene er optaget digitalt og efterfølgende transskriberet. Centrale udsagn som 

illustrerer et generelt billede af fokusgruppedeltagernes udsagn citeres anonymt i 

præsentationen af resultaterne.  

 

Indsamling af logbøger er valgt, fordi data derfra giver mulighed for at følge de 

studerendes oplevelse af studieforløbet og refleksioner i den praksis de befinder sig i. 

Logbøgerne gennemlæses og der uddrages essenser. Centrale udsagn som illustrerer et 

generelt billede af de studerendes udsagn citeres anonymt i præsentationen af 

resultaterne.  

  

Erfaringsopsamlingen er systematiseret under følgende temaer: 

 

• Interprofessionalitet 

o Studerendes roller 

o Studerendes opgaver 

o Teamsamarbejde og ledelse  

o Konference 

o Målsamtale 

• Tværsektorielt 

• Patient- borgerrettehed i forløbene 

• Organisering af studieforløbene 

 

Materialet er skematiseret, således at temaet præsenteres til venstre, herefter 

præsenteres udsagn fra interviews og logbøger. Konklusionen præsenteres i tredje 

kolonne og afslutningsvis præsenteres de foreslåede tiltag i kolonnen til højre. Ønskes 

en hurtig gennemgang af materialet, kan de to kolonner med konklusion og tiltag 

læses uafhængigt af udsagnene fra interviews og logbøger. 

Udsagn fra de studerende kan kendes ved, at der står ”interview” efter udsagnet. Ved 

udsagn fra vejledere/ undervisere, er dette anført efter udsagnet. 

 
 



TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Studerendes roller 

 
Som ergoterapeutstuderende kan det være svært 
at følge forløbet mellem plejepersonale og læger, 
da det er svært at skelne mellem mere og mindre 
relevante informationer (logbog). 
 
De dilemmaer .. var i forbindelse med morgen 
ADL – ergo er oplært til at lade pt varetage 
morgenplejen… mv så vidt muligt selv, hvor jeg 
som sygeplejerske har svært ved ikke at komme til 
at hjælpe pt, … Jeg synes at mange situationer 
bliver ydmygende hvis ikke jeg griber ind og 
støtter pt … Men en ting er at vi kan være lidt 
uenige her…jeg kunne hold hænderne på ryggen i 
dag og lade pt gøre mest muligt selv, fordi vi 
havde aftalt det inden (logbog). 
 
…jeg kunne forstå at fys havde været lidt 
frustreret over at der ikke er så meget tid til 
direkte ”terapeut tid…Hvor ergo indgår meget 
mere naturligt i den daglige pleje, tror fys at den 
eneste træning de kan tilbyde pt. er ved at kunne 
tage dem med til et træningsrum og være der 
alene i nogen tid. Jeg håber de næste dage at fys 
kan begynde at se hvilke træningsmuligheder der 
faktisk er i den daglige vandring til og fra 
toilettet, de daglige forflytninger i sengen, ind og 

 
Flere studerende fortæller om 
drøftelser de har haft med 
medstuderende, hvor der er 
forskellige opfattelser af hvilke 
opgaver de enkelte 
fagprofessionelle varetager. 
Det kan pege i retning af, at 
vejlederne/ underviserne er 
fagprofessionelle vejledere/ 
undervisere og ikke 
interprofessionelle vejledere/ 
undervisere som studieforløbet 
lægger op til.  
Endvidere tyder det på, at der 
blandt de studerende er en 
grundlæggende uvidenhed om 
hinandens faggrænser. Det får 
tilsyneladende betydning for 
de studerendes sikkerhed i 
forløbene, da de giver udtryk 
for manglende sikkerhed i 
hvad der forventes af dem. 

 

Det er vigtigt, at opfattelsen af 
faggrænser drøftes i den 
enkelte afdeling forud for og i 
forbindelse med 
studieforløbene. Således at de 
fagprofessionelle kan gå i 
dialog med de studerende om 
dette.                                                     
I november 2013 afholdes et 2-
dages kursus for de vejledere/ 
undervisere, som indgår i 
interprofessionelle, 
tværsektorielle studieforløb i 
efteråret 2013. På dette kursus 
er der bl.a. fokus på 

faggrænser. 
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ud af sengen samt gangtræning til og fra… 
 
Har fået endnu større kendskab til at det er 
vanskeligt at arbejde tværprofessionelt, da hver 
faggruppe har hver deres intention med pt., og at 
det sommetider kan være vanskeligt at have 
forståelse for vigtigheden af den anden 
faggruppens handlinger hos og sammen med 
pt.(logbog). 

Blev beskæftiget i, at jeg som 
person/sygeplejerske er langt mindre tålmodig 
end de terapeutstuderende er, både når det 
gælder handlinger, herunder mobilisering og 
ADL hos pt., og når det kommer til at planlægge 
pt’s forløb den pågældende dag (logbog). 

 
– point til hende for ikke bare at nurce 
patienterne men få dem til at gøre alt det de selv 
kan. Det kan en fys jo godt li :-) (logbog)  
 
… at det måske somme tider kan være vanskeligt 
for terapeuterne at forstå hvorfor pt. ikke altid 
kan være klar til det tidspunkt man nu engang har 
aftalt, og at det her er særligt vigtigt at kunne 
argumentere med sin faglige viden, og med sin 
kendskab til pt’s situation, omkring årsagen til at 
ex. morgenplejen tager længere tid, hvilket 
betyder at hele dagens forløb bliver forskubbet 
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(logbog).  
 
Ved planlægningen af morgendagens opgaver, 
var der en som udtalte: ” når morgenplejen var 
OVERSTÅET, kunne terapeuterne bare komme og 
tage over.” Denne bemærkning synes jeg ikke var 
i orden, det fik mig til at føle, at mit arbejde ikke 
er ligeså vigtigt som det ergo og fysioterapeuten 
udfører. Min tanke er, hvis ikke jeg yder en god 
sygepleje, vil patienten ikke have ressourcer til at 
træne med terapeuterne. Så jeg tænker at det er 
vigtigt at vi arbejder sammen og ikke ved siden af 
hinanden for at give patienten det bedste forløb 
(logbog). 
 
F.eks. i forhold til hvor faggrænserne går. Ja det 
kan godt være træning for pt at gå på toilet. Men 
ville det måske være mere relevant at det var 
sygeplejersken som påtog sig denne opgave, når 
nu pt. lige p.t. har diarré… 
… at bruge vores faglighed og lærer andre at 
kende de klare faggrænser hvis vi bliver ved med 
at benytte ord som terapeuter og plejepersonale. 
Hvis man i virkeligheden …gerne vil have fat i en 
sygeplejerske og ikke en SOSU eller …hvor man 
gerne vil have en terapeut til at se på de kognitive 
vanskeligheder –  så hellere find ergoterapeuten, 
det er de nemlig gode til at tage sig af (logbog). 
 
…vigtigt at man i et team har en klar 
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rollefordeling, så hvis der skal ske ændringer, så 
er der kun en som tager styringen. Hvis den som 
har styringen føler sig usikker, er det vigtigt at 
denne spørger om hjælp, så man i fællesskab kan 
finde den optimale løsning (logbog). 
 
Hvilke går med morgenpleje, hvilket kun har 
meget lidt med fysioterapi. Efter 12 overtager 
nogle andre patienterne og kl 14 burde vi skrive 
logbog og gå hjem. Men så må man jo blive. Jeg 
bliver nødt til at få trænet bare lidt med dem 
begge, så derfor må det jo så bare hedde 
overarbejde. Projektet er godt planlagt til 
sygepleje, men ergoterapi og fysioterapi føler jeg 
virkelig bliver skudt i baggrunden, det er ikke 
meget jeg har fået lov til at være fys � (logbog). 
 
Formiddagens pleje er lidt hektisk. Vi har fordelt 
opgaverne sådan at jeg tager mig af de 
sygeplejefaglige opgaver såsom måling af 
værdierne, blodsukkermåling, medicingivning og 
personlig hygiejne, og min medstuderende 
(fysioterapeut studerende), tager sig af 
mobilisering. Da vi er blevet forsinket …og jeg 
måtte bede min medstuderende om at lave 
morgenmad til patienten. Alt dette har været 
meget hårdt både fysisk og psykisk… Min 
sygeplejekliniske vejleder har også gjort mig 
opmærksom på, at jeg skal uddelegere nogle 
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opgaver til min medstuderende (logbog). 

Jeg (læge) er jo vant til at komme og så er 
patienten klar. Det der tværfaglige her er 
kæmpestort (interview). 

 
Der er nok nogle ting man skal gøres opmærksom 
på inden man starter. Hvilke krav kan man stille 
til hinanden og forvente sig af hinanden (mht. 
varetagelse af pleje og behandlingsopgaver) 
(interview). 
 
…hvordan får man talt om…Ex sygeplejersken 
sidder ved telefonen og patienten skal på toilettet. 
Terapeuten bliver spurgt om hun kan hjælpe, og 
hvordan kommunikerer man om det, hvis 
terapeuten ikke er vant til at hjælpe med 
dette…(interview). 
 
… blev også bevidst om, at en fysioterapeut kan 
bidrage med noget selvom det er en medicinsk 
problemstilling (interview). 
 
Vi har ikke manglet hjælp, der har været kliniske 
vejledere som har stået på pinde og været der 
støttet op, men hvis man ikke er vant til at arbejde 
tværfagligt er man nødt til at have en 
introduktion så man ikke skal opfinde den dybe 
tallerken. En vejledning i hvad der er I skal 
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komme frem til som tværfagligt team. Jeg vidste 
fx ikke engang at vi skulle planlægge patientens 
morgentoilette (interview). 
 
Vi har ikke nået at sætte os ind i hinandens 
kompetencer, fordi det har været så hektisk.  Vi 
kunne ikke arbejde sammen, det var der ikke tid 
til (interview). 
 
På Skejby arbejder ergoterapeuterne rimeligt 
meget for sig selv. Man hilser på hinanden i 
døren…(interview). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Studerendes opgaver 

 

Det har været særligt lærerigt at arbejde tæt 
sammen med sygeplejestuderende i dag, da det 
har bedret min forståelse for deres erhverv. 
Dette gør, at jeg fremadrettet får lettere ved at 
samarbejde og drage nytte af deres viden i mit 
virke som ergoterapeut. Jeg har ligeledes haft 
mulighed for at arbejde mere sammen med den 
fysioterapeutstuderende i del af dagens 
opgaver, og på denne måde fået flere syn på 
patienten…dette vil lære mig mere om dennes 
virke og hvordan vi tværfagligt kan løfte 
terapeutiske opgaver sammen (logbog). 
 
Det har gjort stort indtryk på mig hvor vigtigt 
det er, at man støtter hinanden og samarbejder 
i de daglige opgaver, da behandling og pleje 
ellers vil påvirkes yderligere og evt. ikke vil 
kunne nås/udføres (logbog). 

..at man i et tværfagligt fællesskab kan anvende 
hinandens kompetencer i større grad end jeg 
før har synes det var muligt (logbog). 

 
Lærerigt at se … i samarbejde med 
ergoterapeut. God sammenspil med 
sygeplejestuderende i forhold til medicinske 
problemstillinger (logbog). 

 
De studerende giver udtryk for, 
at det er lærerigt at arbejde 
sammen på tværs af 
professioner. De får større viden 
og indsigt i hinandens 
arbejdsopgaver. Det bekræfter 
os i vigtigheden af de 
interprofessionelle studieforløb. 
De studerende har  mange 
fokusområder, som måske ikke 
er tilstrækkeligt præciseret. Det 
skal være tydeligt for alle, hvad 
læringsmålene er for 
studieforløbet.  

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppen finder det 
vigtigt at kvalificere, udbygge 
og udvide de 
interprofessionelle 
studieforløb til at omfatte 
flere afdelinger. 

Arbejdsgruppen skal 
præcisere målene for 
forløbene. Det er det 
interprofessionelle og 
tværsektorielle der primært 
skal være fokus på. 
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Læringskurven er meget stejl og de får nogle 
gevaldige AHA og lærer hurtigt tværfagligt 
samarbejde og får respekten for hinandens 
arbejde (vejledere/ undervisere). 
 
Vi skal passe på de mål vi sætter op for det de 
skal, de skal ikke kunne tackle et patientforløb 
til perfektion, de skal lære det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde (vejledere/ 
undervisere). 
 
Vi blev mere skarpe på, at der var nogle 
opgaver, som de uddelegerede, så de fik tid… 
Det er urealistisk at de har hele ansvaret for 
hele patienten. De skal ikke have hele ansvaret 
for patienten. Hvis de skal varetage alle 
opgaver selv skal de være tilstede mange timer 
hver dag. 
Man skal blive enige i projektet om hvad der 
primært skal være fokus på (vejledere/ 
undervisere). 
   
Forløbet adskiller sig fra andre, fordi det er så 
intensivt, og fordi der var to store opgaver: en 
patient der skulle plejes og behandles & 
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
(vejledere/ undervisere). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Teamsamarbejde og 

ledelse 

 
Har fundet ud af vigtigheden af at have en 
teamleder… som kan hjælpe med at holde 
fokus (logbog). 
 
… hvor vigtigt det er at der er en der har det 
overordnede overblik - hvis ikke sygepleje stud. 
havde været til stede, havde det været 
nødvendigt at ringe rundt.. (logbog). 

…det er utroligt vigtigt, at alle faggrupper i et 
team er klar over, hvor langt tid en bestemt 
intervention tager – yderligere er det vigtigt, at 
man kan respektere at tidshorisonten kan 
skride, så planer må ændres (logbog). 

 
…man kan planlægge meget men ikke alt, og 
derfor opstår der tidspunkter hvor man især 
som terapeut…må vente til fordel for 
plejeopgaver pga. ”lægen har ordineret det” 
som er vigtigere end at pt. kommer op mm. 
(logbog). 
 
For at teamwork kan lykkes er det vigtigt at 
man kender hinandens roller og at man har 
lavet en forudgående strategi. Så lykkes meget 
på kort tid og det giver patienten en stærk 

De studerende er blevet 
opmærksomme på vigtigheden 
af teamledelse, en tydelig 
rollefordeling, planlægning 
forud for diverse tiltag og 
struktur i samarbejdet. Alt 
sammen områder som var en del 
af formålet for studieforløbene. 

Flere af de studerende giver 
udtryk for at de har været 
udfordret på disse områder 
undervejs og det rejser 
spørgsmålet om hvor meget vi 
som vejledere/ undervisere kan 
forberede dem på disse 
udfordringer forud for forløbet 
og hvor meget der er ”learning 
by doing”? 
I dette første pilotforløb blev de 
studerende undervist svarende 
til en lektion i teamledelse og 
samarbejde. De studerende 
giver i logbøgerne udtryk for, at 
det var relevant undervisning, 
men at de havde svært ved at 
omsætte den til praksis. 

I november 2013 afholdes et 
2-dages kursus for de 
vejledere/ undervisere, som 
indgår i studieforløbene i 
efteråret 2013. På dette 
kursus er der bl.a. fokus på 
teamsamarbejde og ledelse. 
Vi har en forventning om, at 
dette område dermed i højere 
grad bliver en del af den 
daglige vejledning/ 
undervisning i 
studieforløbene. 

Det er i øvrigt et 
opmærksomhedspunkt, der 
med fordel kan drøftes i den 
interprofessionelle 
vejledergruppe af de 
vejledere og undervisere, der 
skal indgå i forløbene i 
efteråret, og i fremtidige 
forløb. 
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følelse af sammenhæng (logbog)  
 
…at vi skal være mere strukturerede til i 
morgen og fordele opgaverne i forhold til hvem 
der skal gør hvad. Sker der nogle uforudsete 
ting undervejs, er vi nødt til at tale sammen 
om, hvordan opgaverne skal løses (logbog). 

Vi har aftalt, hvem der skal gøre hvad… Jeg 
tager mig af de sygeplejefaglige opgaver. 
Fysioterapeut studerende tager sig af 
mobilisering og ernæring (servere 
morgenmad). Vi er blevet bedre til at snakke 
sammen og orientere os om, hvad vi hver især 
laver…Derefter observerer jeg den 
fysioterapeut studerende, da hun træner 
patienten med trappegang og… (logbog). 

 
Vi er blevet opfordret af vores kliniske vejleder 
til at fortælle hinanden, hvad vi hver især 
laver, hvilket er fint i forhold til at have indblik 
i den andens kompetence. … vi har tendens til 
at arbejde monofagligt. Vi er også blevet 
opfordret til at arbejde sammen i nogle af 
opgaverne. Nogle gange lykkes det andre 
gange ikke pga. manglende tid (logbog).  
 
…så jeg skal selvfølgelig også vende mig til at 
skulle koordinere så meget (logbog). 

 



 14 

Så til næste gang er det vigtigt, at få klarlagt 
hvem der står for hvad og blive enige om en 
rækkefølge, som passer begge faggrupper. På 
den måde mindskes kaos omkring patienten, 
der skabes mere flow og professionalismen 
øges (logbog). 
 
Mht. at vælge en teamleder til at lede 
målsamtalen, skal man nok vælge efter 
kompetencer og ikke nødvendigvis efter 
faggruppe (vejledere/ undervisere). 
 
Det var sjovt at fungere som team, og man blev 
bekendt med hinandens kompetencer. 
Det giver tryghed i gruppen, at kende hinanden 
(vejledere/ undervisere). 
 
Jeg synes, at undervisningen sidst på dagen 
berørte nogle relevante temaer for vores videre 
samarbejde - dog var noget af det åbenlyst. Jeg 
mener ikke at dette nødvendigvis var negativt, 
da det kan skabe et øget fokus fremadrettet 
(logbog). 
 
Undervisningen med psykologen synes jeg var 
meget spændende, det satte nogle tanker i gang 
omkring, hvordan rollerne er i et team for at få 
et godt samarbejde (logbog). 
 
Vi blev præsenteret for, at når man er i et 
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tema, så indgår man i nogle forskellige roller, 
men det blev ikke trukket ned over vores 
projekt. Det var meget teoretisk (interview. 
 
Den første dag blev meget stresset, fordi de 
skulle til undervisning. Som de måske ikke 
lærte så meget af. Undervisningen var på et 
forkert tidspunkt, måske skulle det lægges før. 
De studerende var fyldt af, at det de skulle 
tilbage og nå, og var derfor ikke mentalt 
tilstede ved undervisningen. 
Reelt havde de ikke noget praktisk tid sammen 
med patienten. 
Måske skal de lære teamsamarbejde ”by 
doing”. Det er måske mere vejledergruppen, 
der skal lære det (vejledere/ undervisere). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Interprofessionalitet: 

Interprofessionel 

konference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diskussionerne giver større indblik i andre faggruppers 
arbejdsdag og arbejdsforhold, men jeg er ikke vant til 
som læge at være en del af disse (logbog). 
 
Jeg er blevet særlig positivt overrasket over 
dynamikken, der kan opstå i de tværfaglige samtaler – 
dette gjorde et stort indtryk, da man føler, at alle bliver 
hørt. Det er positivt at få en forståelse for andre 
faggruppers opgaver og syn på patienten og 
vigtigheden af vidensdeling er tydelig i teamet (logbog). 
 
…der gøres meget for at støtte os som studerende 
igennem konferencer… (logbog). 
 
Gode input fra alle grupper. Godt samspil med fælles 
beslutninger (logbog). 

Særligt den fælles refleksion med alle vejlederne har 
været positiv og været med til at udvide min faglige 
horisont, da jeg derved fik alle aspekter i plejen 
overvejet og tydeliggjort (logbog). 

 
Eller som … gjorde en dag, hvor vi tog en runde, hvor 
alle faggrupper skulle fortælle hvad de kunne gøre for 
patienten, det var super godt. Det var også den eneste 
gang, hvor vi alle nåede et fælles mål (interview). 
 
På den konference hvor … tog styringen havde jeg en 
oplevelse af, at vi alle var kommet frem til det samme 
(interview). 
 
 

 
Ifølge udsagnene fra de studerende er 
der en væsentlig læringsmæssig 
værdi i de interprofessionelle 
konferencer. Med af sæt i dette og 
den litteratur vi har anvendt i 
beskrivelsen af studieforløbene, 
anbefales det, at der fortsat afholdes 
interprofessionelle konferencer i de 
studieforløb, vi afvikler i efteråret. 

 
Arbejdsgruppen 
anbefaler at 
konferencerne 
fastholdes i 
beskrivelsen af 
studieforløbet. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Interprofessionalitet: 

Interprofessionel 

konference 

 

 
Vores kommunikation er ikke særlig god når vi alle 
sammen er samlet. Det er ustruktureret og der bliver 
snakket på kryds og tværs. Midt i det hele er der en, 
som begynder og snakke om den nye patient som 
kommer dagen efter, det er meget forvirrende (logbog). 
 
Konferencerne lidt rodede og alt for meget snak 
om de samme ting (logbog). 
 
Man kunne overveje om der skal være en ordstyrer, som 
holder styre på tidsforbruget under konferencerne og på 
planen… Dette kunne med fordel gå på skift mellem de 
studerende (logbog). 
Der har været frustrationer i gruppen over for megen 
tid brugt på konference og diskussion om planlægning 
af patientens dag (logbog). 
 
…ikke særlig strukturerede. Når man sidder fem 
mennesker og er blanke, så er det godt med struktur til 
at hjælpe på vej (interview). 
 
Det var svært at afgøre om de studerende fik 
tilstrækkelig mulighed for at diskuterer faglige emner. 
Vejledergruppen blev dog bedre til at stoppe sig selv og 
hinanden, så det ikke blev vejlederne der primært førte 
ordet. Man er dog nødt til som vejleder at blande sig, 

Flere af de studerende har 
oplevet de 
interprofessionelle 
konferencer som 
ustrukturerede og lidt 
rodede. De giver udtryk for 
at der har været for lidt 
styring og for meget snak. 

Vejlederne og undervisere 
giver udtryk for, at det 
kræver øvelse og erfaring 
med gruppekonferencer at 
finde balancen mellem, hvor 
meget de studerende og 
vejledere/ undervisere skal 
tale under konferencerne. 
Flere studerende påpeger 
endvidere, at konferencerne 
tidsmæssigt har fyldt for 
meget og dermed efterladt 
for lidt tid til plejen og 
behandlingen af patienterne. 

I november 2013 afholdes 
et 2-dages kursus for de 
vejledere/ undervisere, der 
som en del af underviser/ 
vejlederrolle skal afholde 
interprofessionelle 
konferencer i 
studieforløbene i efteråret 
2013. På dette kursus er 
der bl.a. fokus på 
gruppevejledning og 
afholdes af 
interprofessionelle 
konferencer.  

En metode til at styre og 
strukturere en konference, 
som også har læring i fokus 
er ”akvariemodellen”. 
 
Et opmærksomhedspunkt: 
I studieforløbene i efteråret 
skal konferencerne ikke 
tager unødig tid fra de 
studerendes mulighed for 
at øve pleje og behandling. 
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da der er meget de ikke ved. Og den drøftelse skal 
foregå tværfagligt. 
Når vejlederne diskuterede, fik de studerende fagligt 
input. 
Det var produktionsdelen der gjorde, at vejlederne talte 
meget 8vejledere/ undervisere). 
 

Samtalerne trak for meget ud… (interview). 

 
De tværfaglige konferencer har betydet, at fys og ergo 
ikke har kunnet være ind over pt., så vi er blevet der 
efter tid(interview). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Interprofessionalitet: 

Målsamtale 

 
En af de ting, der har gjort størst indtryk på mig i 
løbet af dagen er, at der bliver afholdt en 
målsamtale, hvor vi sammen med patienten og de 
pårørende lægger en plan for indlæggelsesforløbet 
og opstillet mål for, hvad patienten skal have opnået, 
når hun bliver udskrevet (logbog). 
 
Det har været meget positivt at være med til mål-
samtale. Det var meget interessant at høre, hvilke 
mål patienten har for indlæggelsen (logbog). 
 
I dag har vi været med til vores første målsamtale. 
Dette synes jeg, var en meget positiv oplevelse, da 
patienten er 100 % i fokus her. Patienten inddrages i 
sin egen behandling og har mulighed for at komme til 
udtryk med sine tanker, mål og ønskede 
forkusområder for indlæggelsen, hvilket fordrer 
patientens selvbestemmelse. Der skabes et rum, hvor 
der er ro og tid til at tale med patient og pårørende 
uden forstyrrelser (logbog).  
 

 
Alle studerende omtaler 
målsamtalen med patient, 
pårørende og øvrige faggrupper 
som positiv. 

 
Hvorvidt der afholdes 
målsamtaler i lighed 
med dem der afholdes 
på afdeling G er uvist, 
men arbejdsgruppen 
opfordrer kommende 
afdelinger, hvor 
studieforløbene skal 
afvikles, til at overveje 
om afholdelse af 
målsamtaler er en 
mulighed. 

 
 
 



 20 

 

TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Tværsektorielt 

 
Det var interessant at se pt. i eget hjem en dag efter 
udskrivelse - han kunne mere end jeg havde forventet 
(funktionsniveau) (logbog). 
 
Det har været særligt lærerigt at følge op på 
borgerens oplevelse af forløbet, da dette har skabt en 
forståelse for dennes syn på sekundær og primær 
sektor samt overgangen imellem disse. Det har været 
interessant at se borgeren i eget hjem et par dage 
efter udskrivelse, og jeg har oplevet at denne er mere 
aktiv og har et bedre funktionsniveau end under 
indlæggelsen (logbog). 
 
Jeg har i dag set hvordan det kan påvirke en patient, 
i dette tilfælde positivt, at komme hjem i vante 
omgivelser og komme lidt væk fra patientrollen. Her 
kom minder frem, som fik hukommelsen til at 
blomstre(logbog). 
 
…jeg måtte gøre sosu-hjælperen opmærksom på 
vigtigheden af at læse udskrivningsstatus, da dette 
her står bl.a. oplysninger om de daglige tiltag, der 
bliver igangsat på sygehuset. Disse oplysninger er 
vigtige at videregive, så patienten kan få den pleje og 
behandling, der er igangsat på syghuset, eller 

Det er meget positivt og lærerigt, 
at følge patient/ borgeren i hele 
forløbet. Alle studerende giver 
udtryk for at have fået en indsigt i 
overgangen, som de ikke tidligere 
havde fået. De giver endvidere 
udtryk for de udfordringer der er i 
dokumentation og kommunikation 
på tværs af sektorer. De har fået 
rigtig mange aha-oplevelser, og 
oplevelser som illustrerer 
vigtigheden af, at dokumentere 
kort og præcist og være 
opmærksom på målgruppen der 
skrives og kommunikeres til. 

Det bekræfter os i, at vi skal 
fortsætte kvalificeringen af 
studieforløbene. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsgruppen finder 
det vigtigt at 
kvalificere, udbygge og 
udvide de 
tværsektorielle 
studieforløb til at 
omfatte flere 
afdelinger. 
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justerer dem i forhold til patientens tilstand og behov. 
At oplyse sosu-hjælpere kan være en af de ting man 
kan arbejde med i fremtiden (logbog).  
 
Jeg kom på et opfølgende hjemmebesøg, som læge i 
hjemmet dagen efter udskrivelse. Patienten ville have 
fået et sådant besøg også under normale 
omstændigheder. Men på medicinstudiet er det ikke 
almindeligt at komme i patientens hjem, for mig var 
det fantastisk i begge tilfælde. 
 
De studerende har fået øje for svagheden i 
sektorovergangen, ex hvornår starter træning, 
medicinen og hjælpemidler…(vejledere/ 
undervisere). 
 
De har fået øje på at vi oplever patienten anderledes 
under indlæggelsen end de gør i primær (vejledere/ 
undervisere). 
 
Har lært, hvor vigtigt det er  med en god overlevering 
fra sekundær-sektor, især omkring medicin. Der kan 
ske mange misforståelser og der kan gå meget viden 
tabt, hvis ikke sygeplejersken har mulighed for at 
læse i epikrisen omkring medicinændringer. 
Har lært, at sagsgangen i kommunen, særligt 
omkring den terapeutiske del tager meget længere tid 
end jeg havde forestillet mig (logbog). 
 
De lærte også meget, at det ikke nødvendigvis er 
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sagliggørligt at være indlagt, men at patienterne 
fungerede godt når de kom hjem (vejledere/ 
undervisere). 
 
De har fået øje på svagheder som kommunikation og 
skriftlig dokumentation, og styrker ved 
sektorovergangen og forandringerne ved patienten. 
Hvis man ikke opdager svaghederne kan man ikke 
gør noget ved dem (vejledere/ undervisere). 
___________________________________________ 
…man bliver meget nemt involveret i nyopståede 
problemstillinger ved hjemmebesøg og det må være 
en kunst at vælge hvornår overdragelsen til egen 
læge skal ske (logbog).  
 
Jeg mangler stadig at finde min terapeutiske rolle i 
det primære forløb - jeg kan se en masse relevante 
områder at arbejde på, men jeg er i tvivl om hvordan 
en terapeut ville agere i et normalt forløb…(efter 1. 
dag i primær) 
Jeg har ligeledes fået en forståelse for 
ergoterapeutisk virke i den primære sektor og 
overgangen hertil (efter endt forløb) (logbog). 
 
.. ikke været i primær sektor før, og mine 
forventninger var at jeg fik en fornemmelse af 
hvordan overgangen fungerer. Og det er utroligt 
kompliceret fordi tingene bliver gjort på vidt 
forskellige måder.  Vi fik snust lidt til det, men jeg var 
i tvivl om vores rolle i forløbet, hvad skulle vi. Skulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Det er tilsyneladende ikke tydeligt 
for de studerende, hvad der er 
formålet med forløbet i primær. 
Hvilke roller har de studerende, 
når de er i borgerens eget hjem og 
på lokalcentret? Det skal afklares 
hvorvidt de studerendes rolle skal 
være primært observerende eller af 
mere agerende karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
D. 13.september 2013 
har arbejdsgruppen 
indbudt 
repræsentanter 
(vejledere og ledere) 
fra de ni lokalområder 
i Aarhus Kommune til 
en workshop, hvor vi i 
fællesskab skal 
fremkomme med ideer 
og udarbejde forslag til 
hvordan studieforløbet 
i kommunen med 
fordel kan udformes. 
Arbejdsgruppen skal 
endvidere præcisere 
formålene med 
forløbet og tydeliggøre 
hvornår de studerende 
forventes at agere og 
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vi overtage opgaverne fra ex APO teamet, det skulle 
vi så ikke… Skulle vi være fluen på væggen og se 
hvordan tingene blev gjort få at få et 
virkelighedsnært syn på overgangen?(interview) 
 
Det kommer an på vores læring og vores fokus. Hvis 
vi skal have et billede af hvordan det fungerer, så 
tror jeg ikke man kan undgå at bliver farvet, hvis vi 
har været her og skal ud og varetage funktioner i 
primær sektor, for så er vi farvet af de informationer 
vi har fået her (interview).  
 
Ja og det blev lidt forvrænget, med ex 
medicindosering, jeg havde en masse viden herinde 
fra som jeg kunne give til hjemmesygeplejersken, men 
hvis jeg ikke havde været der måtte hun selv have 
fundet ud af det. Og så havde det givet et andet 
resultat (interview). 
 
Havde jeg været lægestuderende, synes jeg ikke man 
kunne sende mig alene hjem til patienterne eller til 
samsø med en sygeplejerstuderende (logbog). 
 
Det var ikke planlagt noget terapeutisk, så de skulle 
ikke derud, men det blev planlagt at vi kunne komme 
ind og snakke med dem. Det fungerede godt og på 
den måde fik vi en forståelse for hvad det 
terapeutiske arbejde er i primær sektor og hvordan 
de ville agerer i det her tilfælde (interview). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hvornår de forventes 
at observere. 
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…der bør være en klinisk vejleder til stede ved alle 
hjemmebesøg og ved alle egentlige samtaler med 
patienter og pårørende, da man som ”studerende” 
ikke kender til alle rutiner mv og nogle gange ikke 
ved at man svarer ukorrekt på visse spørgsmål 
(logbog). 
 
… man mangler de kliniske vejledere i 2. uge 
(logbog). 
 
Vi var overladt en del til os selv, så vil fulgte bare 
planen som vi havde fået udleveret forud for projektet 
(interview). 
 
…så der var ikke sådan vejledning, vi var også lidt 
overladt til os selv. Så hvad skulle vi egentligt 
(interview). 
 
Det er svært at gå fra så tæt vejledning, som på G til 
½ times vejledning den ene dag og ingen den næste 
dag (interview). 
___________________________________________ 
Vi skulle alle have været med til mødet med 
primærsektoren i fredags for at få et billede af 
hvordan arbejdsgangs her kommer til at være. Da 
dette ikke blev tilfældet, var det især svært at møde 
op mandag i 2. Uge. Der skal være en bedre 
overgang til primærsektoren ikke kun for pt. men 
også for os, hvis dette skal give et billede af hvordan 

 
Gruppen af studerende fik tæt 
vejledning i forløbet på G, dvs. der 
var i hele forløbet en vejleder/ 
underviser fra hver faggruppe til 
stede i afdelingen. I Aarhus 
kommune fungerede vejledningen 
ad hoc, da der ikke var allokeret 
deciderede vejledere/ undervisere 
til forløbet. 
Det har frustreret de studerende og 
de giver udtryk for, at de oplevet 
sig overladt til sig selv og har 
været i tvivl om hvad de skulle 
foretage sig i de dage de havde i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Det er noget svingende hvad de 
studerende har fået ud af den 
planlagte forberedelse til 
studieforløbet i primær og de 
skriftlige informationer de fik 
forud for forløbet. 
 

 
I forbindelse med den 
tidligere nævnte 
workshop i september 
drøftes mulighederne 
for vejledning 
hvorefter dettes 
foreslås drøftet på 
uddannelsesrådet i 
Aarhus Kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Det skal drøftes på den 
nævnte workshop i 
september, hvordan 
informationen kan 
kvalificeres. 
Det er ligeledes et 
emne der skal drøftes i 
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tingene fungere herude (logbog). 
 
Så hvad fik jeg ud af at der kom en og fortalte mig 
hvad jeg skulle i næste uge… ikke noget som helst. 
 
Det der har været iøjnefaldende i forløbet har været 
nr. 2 uge, jeg følger ikke der har været en eneste 
information – måske er det fordi jeg er studerende og 
er vant til at nogen skubber mig i den rigtige retning 
– jeg kom her hen om mandagen og anede ikke hvad 
jeg skulle, overhovedet (interview). 
 
Specielt i uge to, jeg anede ikke hvad jeg skulle 
(interview). 
 
Den første uge var der en ramme for, jeg har ikke følt 
der var beskrevet noget for den anden uge 
(interview). 
 
…det var godt med den intro om fredagen, for så 
vidste vi hvad vi skulle. De havde lavet en plan for os, 
og det fungerede godt (interview). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbejdsgruppen, 
hvordan vi 
fremadrettet kan 
informerer om 
studeiforløbet. 



TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Patient- 

borgerrettehed i 

forløbene 

 

 
Jeg synes, det var lidt voldsomt, vi kom jo mange 
dage og de har ikke sagt ja til det når de bliver 
indlagt. Og så kommer vi alligevel tre dage, jeg synes 
det er meget grænseoverskridende at være der. Jeg 
synes, ligesom vi invaderer hans liv, og vi har 
allerede gjort det en uge på sygehuset og så gør vi 
det en uge mere (interview). 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
For nu har vi et indblik i og kendskab til den patient/ 
borger og vi ved hvad det er der skal med og hvad 
der skal ske efterfølgende og der har vi gjort en 
masse overvejelser. Så hvis vi har to forskellige 
forløb, så får vi ikke den rigtige læring. Hvis vi skal 
se på overgangen mellem sektorerne er den her idé 
bedst (interview). 
 
 

 
Vi skal overveje, hvorvidt der er 
moralsk forsvarligt, at gruppen af 
studerende kommer i borgerens 
hjem efter udskrivelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
Det giver en særlig indsigt i 
forløbstanken, at det er en 
navngiven patient/ borger der 
følges i forløbet. 
 

 
Arbejdsgruppen 
kontakter de 
fagprofessionelle i 
Aarhus Kommune, 
som har kendskab til 
de involverede borgere 
mhp. af få svar på 
hvordan borgerne 
oplevede forløbet. 
Vi vil ikke endnu 
engang ”forstyrre” de 
involverede borgere. 
____________________ 
 
Arbejdsgruppen 
anbefaler, at der i de 
næste studieforløb 
fastholdes, at det er 
navngivne patienter/ 
borgere der følges i 
forløb. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Organisering af 

studieforløbene 

 

 
Der er meget der skal nås de to første dage, 
tankegang, målsamtale osv… Og meget der skal nås 
for at kunne udskrive patienten. 
Vi har ikke ”kassepatienter”, som er svært at få til at 
passe ind i forløbet (vejledere/ undervisere). 
 
Spørgsmålet er om man skal håndplukke 
patienterne… Vi har forsøgt at lægge patienten ned i 
en kasse, det ville være nemmere hvis vi bare tog de 
patienter der var. Det behøver ikke at være på kasse-
agtigt. Udfordringen er at de skal se 
sektorovergangen (vejledere/ undervisere). 
 
___________________________________________ 
Det kan måske blive svært for en medicinstuderende 
at honorere det der forventes – de studerende der 
kommer ud nu, svarer måske dem som nu kommer ud 
som basislæger (vejledere/ undervisere). 
 
Svagheden er at vi ikke har prøvet det med 
medicinstuderende, men vi har prøvet det af på 
nyuddannede læger (vejledere/ undervisere). 
 
 
 

 
Tiden specielt de første dage i 
studieforløbet er presset, og noget 
tyder på, at kompleksiteten i 
patientforløbet kolliderer med det 
noget skematisk beskrevne 
studieforløb. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Vi har ingen erfaring med hvorvidt 
en medicinstuderende kan 
honorere de krav der stilles til at 
indgå i studieforløbet. Vi får ikke 
mulighed for at prøve det af i 
efteråret, da der ikke er 
medicinstuderende i klinik på det 
tidspunkt.  
 
 
 

 
Forløbene kan med 
fordel planlægges mindre 
skematisk og med større 
fleksibilitet. 
Hvilke patienter der 
rekrutteres til at indgå i 
forløbene må være 
lederes, vejledernes/ 
undervisernes vurdering i 
det enkelte afsnit med 
sparring fra 
arbejdsgruppen. 
 
_____________________ 
Inklusion af 
medicinstuderende i 
interprofessionelle, 
tværsektorielle 
studieforløb foråret 2014, 
da det er afgørende for 
fortsat udvikling af 
studieforløbene, at alle 
fire faggrupper er 
repræsenteret. 
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Der skal fremover træffes aftaler om hvordan 
studieunit og den øvrige del af afdelingen 
samarbejder, således at studieunit ikke bliver en stat 
i staten. Studieunit blev lidt en ”paria”. Den øvrige i 
afdelingen havde ikke ejerskab til de patienterne og 
varetog derfor ikke opgaver i relation til denne 
(vejledere/ undervisere). 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Bekymringen er at det kræver en fuld speciallæge 
som vejleder i forløbet, hvis det skal fungere. 
Studieunit er helt afhængig af lægen. Det kræver 
lægefaglig kapacitet. 
Ex i det første forløb seponerede lægen alt det 
smertestillende, det ville en medicinstuderende ikke 
kunne gøre.  
Forløbet går så hurtigt og de studerende er ikke 
kendt i afdelingen og er helle ikke bekendt med 
patientkategorien, derfor kræver det meget 
vejledning (vejledere/ undervisere). 
 
___________________________________________ 
Der er nogen i gruppen, som har kendt afdelingen 
forud og det har givet noget ulighed i gruppen. 
Nogen havde været i afdelingen forud, andre havde 

 
Det er vigtigt, at der træffes aftaler 
og forventningsafstemmes mellem 
vejledere/ undervisere i 
studieforløbet og de øvrige 
fagprofessionelle i afdelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Hvis studieforløbet skal lykkedes 
kræver det en vejleder/ underviser 
fra hver faggruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Ergoterapeut- og 
fysioterapeutstuderende i forløbet 
havde ikke kendskab til 

 
Arbejdsgruppen 
anbefaler, at der 
forventningsafstemmes 
mellem vejledere/ 
undervisere og de øvrige 
fagprofessionelle inden 
opstart at 
interprofessionelle, 
tværsektorielle 
studieforløb. 
 
 
_____________________ 
Det er vigtigt at 
implicerede afdelinger 
tager dette i betragtning, 
således at vejledere/ 
undervisere allokeres til 
opgaven. 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
I efteråret tilstræbes at 
de deltagende 
ergoterapeut- og 
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kendskab til geriatri og andre ikke (vejledere/ 
undervisere).  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Det ville give bedst mening hvis der var en 
studerende fra hver faggruppe omkring hver patient. 
Ergo og fys har følt sig splittet og ikke nået omkring 
begge patienter. 
Det kan alligevel ikke være for alle studerende. Så 
derfor kan vi godt lave en anden fordeling (vejledere/ 
undervisere). 
 
Har mod på at gøre det igen. Men ikke i tre uger i 
træk… 
Det var udfordrende at vi ikke havde afsluttet det ene 
hold før det andet startede (vejledere/ undervisere). 
 
__________________________________________ 
Fra min synsvinkel skal det helt sikker ligge her sidst 
i uddannelsen, fordi det er her jeg godt kan gå ind og 
tage en beslutning (interview). 
 
 

patientgruppen forud for forløbene 
og gruppen af patienter var ikke en 
del af deres 12. modul. Hvilket 
øgede deres frustration, idet de 
ikke kunne se hvordan forløbet 
kunne bidrage positivt ind i deres 
øvrige 12. modul. 
 
 
 
___________________________ 
Fordelingen med 2 sygeplejerske-, 
1 ergoterapeut-, 1 
fysioterapeutstuderende og 1 læge 
har ikke været hensigtsmæssig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
De studerende bekræfter, de 
anbefalinger vi havde taget 
udgangspunkt i i litteraturen. 
Nemlig at det er rigtigt at lægge 
forløbene sidst i de studerendes 

fysioterapeutstuderende, 
som skal indgå i projektet 
rekrutteres fra afdelinger 
som har patienter med 
samme diagnoser eller 
problemstillinger, som de 
patienter der indgår i 
studieforløbet. 
 
 
____________________ 
I pilotforløbet i efteråret 
lægges op til at der 
indgår 2 sygeplejerske-, 2 
ergoterapeut- og 2 
fysioterapeutstuderende. 
Da det ikke er muligt at 
inkluderer 
medicinstuderende, 
ønsker vi at inddrage en 
basislæge i forløbet. 
 
 
 
_____________________ 
Arbejdsgruppen 
anbefaler, at de 
studerende der indgår i 
interprofessionelle, 
tværsektorielle 
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__________________________________________ 
Jeg har nogle praktiske ting, da jeg skal til eksamen 
på fredag, så jeg når kun at have tre dage på min 
afdeling inden jeg skal til eksamen, det bliver meget 
presset. Jeg ved godt at overgange i patientforløbet 
er en del af eksamen. Og det forstyrrer projektet, da 
det ligger i baghovedet (interview). 

uddannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Forløbene lå for tæt op af de 
studerendes eksaminer, hvilket 
frustrerede dem unødigt og 
flyttede fokus for deres læring. 

studieforløb er på sidste 
del af deres uddannelse, 
dvs. for 
professionsuddannelserne 
på modul 12 og for de 
medicinstuderende på 6. 
semester på 
kandidatdelen. 
 
_____________________ 
I efteråret 2013 
planlægger vi med forløb 
der ligger længere tid 
forud for deres eksamen, 
end det har været 
tilfældet i foråret. 
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Øvrige ønsker og overvejelser fra studerende: 

• Vil gerne have en rundvisning i afdelingen. 

• Vil gerne have indsigt i døgnrytmen på afsnittet 

• Anvendelse af ISBAR og Closed loop omtales af flere studerende som meget positivt og anvendeligt.  
 

Anvendte studiemetoder i forløbet: 

Arbejdsgruppen anbefaler, at de anvendte studiemetoder også anvendes fremadrettet, dog foreslås den obligatoriske studierapport ændret til en 

synopsis.  

Logbogen anvendes i sin nuværende form og fremlæggelsen fastholdes. 

Endvidere fastholdes det, at de studerende, dvs. medicin-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskestuderende varetager plejen og 

behandlingen af en patient/ borger i et interprofessionelt samarbejde hele forløbet. 

 

 

 

Arbejdsgruppen for interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb, september 2013: 

• Projektleder: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Tina Kramer, Aarhus Universitetshospital. 

• VIA University College: Lektor på sygeplejerskeuddannelsen Cathrine Sand. 

• Aarhus Universitet: Lektor på medicinstudiet og praktiserende læge Jette Kolding Kristensen. 

• Aarhus Kommune: Uddannelsesansvarlig for bacheloruddannelserne, fysioterapeut Lene Buur. 

• Aarhus Universitetshospital begge fra afdeling G: Klinisk underviser, ergoterapeut Hannah Klüver & klinisk underviser, fysioterapeut 
Bodil Thomsen. 


