
     

  

Danish University Colleges

Aftagerundersøgelse på grunduddannelserne i Metropol 2010

Jessen, Inger Marie

Publication date:
2010

Document Version
Peer-review version

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Jessen, I. M. (2010). Aftagerundersøgelse på grunduddannelserne i Metropol 2010.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/a3e5dd6e-dd91-4c54-acab-f66af453e875


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftagerundersøgelse på grunduddan-
nelserne i Metropol 2010 

 
  



 

 

 

  Afrapportering af aftagerundersøgelse 
Metropol 2010  

 
 
Dato 
25. november  2010 
 
Aftagerundersøgelse 2010 
Metropols grunduddannelser 
 
Professionshøjskolen Metropol 
Forskning & Udvikling 
Sigurdsgade 26 
2200 København N 
 
Inger Marie Jessen, Chefkonsulent 
Sarah Richardt Schoop, Studentermedhjælp 
 

  

 
 



 

 

3 

  

Indhold 
 

Indledning 6 

 

Formål med aftagerundersøgelser 7 

 

Udarbejdelse af aftagerspørgeskemaet 8 

Pilotaftagerundersøgelser 8 

Aftagerspørgeskemaet 9 

Validitet 9 

 

Gennemførelse 11 

Tidsplanerne 12 

Udformning og udsendelse af aftagerspørgeskemaet 12 

Målgruppen 13 

Kontaktoplysninger på respondenter 13 

Svarprocenterne 13 

Fortrolighed 15 

Fejlkilder 15 

 

Analysen 17 

Analyse af datamaterialet 17 

Hvordan er analysearbejdet konkret grebet an? 20 

Anbefaling til uddannelserne 21 

 

Hovedresultaterne – samlet set 22 



 

 

4 

 

Grunduddannelsernes resultater og handleplan 28 

Fysioterapeutuddannelsen 29 

Forskning & Udviklings afrapportering 29 

Fysioterapeutuddannelsens handleplan 40 

Sygeplejerskeuddannelsen 49 

Forskning & Udviklings afrapportering 49 

Sygeplejerskeuddannelsens handleplan 62 

Jordemoderuddannelsen 66 

Forskning & Udviklings afrapportering 66 

Jordemoderuddannelsens handleplan 77 

Ergoterapeutuddannelsen 85 

Forskning & Udviklings afrapportering 85 

Ergoterapeutuddannelsens handleplan 97 

Læreruddannelsen 103 

Forskning & Udviklings afrapportering 103 

Læreruddannelsens handleplan 114 

Bioanalytikeruddannelsen 117 

Forskning & Udviklings afrapportering 117 

Bioanalytikeruddannelsens handleplan 128 

Radiografuddannelsen 131 

Forskning & Udviklings afrapportering 131 

Radiografuddannelsens handleplan 143 

Laborantuddannelsen 150 

Forskning & Udviklings afrapportering 150 

Laborantuddannelsens handleplan 162 

Procesteknologuddannelsen 165 

Forskning & Udviklings afrapportering 165 

Procesteknologuddannelsens handleplan 175 

Global bachelor in Nutrition and Health 178 



 

 

5 

Forskning & Udviklings afrapportering 178 

Handleplan for Global Bachelor in Nutrition and Health 186 

 

Bilag 188 

Bilag 1: Spørgeskemaet 188 

Bilag 2: Spørgeguide til Global Nutrition and Health 198 

 
 
 



 

 

6 

  

Indledning 
 

Metropol har som den ene af seks fælles målsætninger formuleret en 
målsætning om aftagerrelevans. 
 

Direktionen i Metropol har i februar 2010 besluttet, at der fremover   
systematisk skal gennemføres aftagerundersøgelser på samtlige ud-
dannelser minimum hvert 2. år.  
Der er på baggrund heraf udført aftagerundersøgelser på grunduddan-
nelserne i Metropol i 2010. Undersøgelserne har fokus på aftagernes 
vurdering af dimittendernes kompetencer. 
 
Denne rapport afrapporterer den første samlede aftagerundersøgelse i 
Metropol. 
 
Rapporten er opbygget således: 
Først en beskrivelse af formålet med aftagerundersøgelser i Metropol. 
Herefter følger en beskrivelse af udarbejdelsen af aftagerspørgeske-
maet, herunder metodiske overvejelser.  
Endvidere følger en beskrivelse af gennemførelse af undersøgelsen og 
analyse af materialet. Endelig præsenteres hovedresultaterne set på 
tværs af uddannelserne.  
Den sidste del af rapporten indeholder Forskning & Udviklings analyse 
af undersøgelsesresultaterne på de enkelte uddannelser og samtlige 
uddannelsers kommentarer og handleplaner i forhold til resultaterne.  
 
En stor tak til samtlige aftagere, som har taget sig tid til at deltage 
i denne undersøgelse! 
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Formål med aftagerundersøgelser 
 

 
Metropol har følgende ambition i "Strategi 2015": 
"Det er ambitionen at have vores fokus på, hvordan Metropol kan bi-
drage til at skabe værdi i omverden. Heri finder Metropol sin mening og 
værdi."  
 
Metropol vil skabe praksisnær viden og uddannelser, der udvikler vel-
færd for mennesker og samfund, og understøtte og forny velfærdssam-
fundets kerneydelser.  
Det er derfor vigtigt, at dimittenderne har solide kompetencer til både at 
kunne bestride, udvikle og forny professionernes arbejdsfelter. 
Metropols styrkede aftagerkontakt er en del af ambitionen om at kende 
omverdenens behov og forventninger, og være en central aktør i at 
skabe værdi i omverdenen. 
 
Kvantitative aftagerundersøgelser skal fremadrettet anvendes som en 
systematisk måde, hvorpå uddannelserne kan være i kontakt med et 
bredt udsnit af aftagerne. 
 
Det er vigtigt, at Metropol gennem undersøgelserne får kendskab til af-
tagernes vurdering af og ønsker om kompetencer hos dimittenderne. 
Dette kendskab skal fortsat udvikle Metropols grunduddannelser base-
ret på en systematisk indsamlet viden. Aftagerundersøgelser er der-
med en af flere måder, som kan være med til at sikre løbende kontakt 
med aftagere og feedback på relevansen af uddannelsen. 
I forbindelse med turnusakkreditering stilles der også krav om doku-
menteret løbende kontakt til aftagere og anvendelse af denne viden til 
sikring af fortsat relevans af uddannelsen. Aftagerundersøgelserne er 
dermed med til at bidrage til, at Metropol opfylder eksterne krav. 
 
Det er vigtigt at understrege, at Metropols grunduddannelser allerede 
har forskellige former for kontakt med sine aftagere gennem diverse 
kanaler/fora og vægter kontakterne højt.  
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Udarbejdelse af aftagerspørgeskemaet 

 
Forskning & Udvikling er ansvarlig for undersøgelsen i form af bl.a. ud-
formning af undersøgelsesdesignet, at støtte grunduddannelserne i 
gennemførsel og udforme væsentlige dele af analysen.  
Forinden udvikling af konceptet m.m. har der været en grundig proces i 
tæt samarbejde med grunduddannelserne. 

Pilotaftagerundersøgelser: 
Iht. udviklingskontrakten iværksatte den daværende Kvalitetsenhed i 
2009 to pilotaftagerundersøgelser på henholdsvis Socialrådgiverud-
dannelserne og Ernærings- og sundhedsuddannelserne. Undersøgel-
serne resulterede dels i to forskellige måder at gribe en aftagerunder-
søgelse an på, dels gav disse pilotundersøgelser indsigt i, at Metropols 
uddannelser har forskellig kontakt og kendskab til aftagerne.  
 
På baggrund af pilotaftagerundersøgelserne afholdt Kvalitetsenheden 
d. 27. november 2009 en workshop, med det formål, at samtlige ud-
dannelser skulle drøfte mulighederne for et fælles aftagerspørgeske-
ma. Udgangspunktet for drøftelserne var erfaringerne fra de to pilotaf-
tagerundersøgelser, som blev fremlagt af de to uddannelser. 
 
På workshopdagen deltog primært kvalitetskoordinatorer og uddannel-
sesledere fra de 15 uddannelser. Dagen var meget givtig og konstruk-
tiv. Der fremkom en lang række ideer til fælles og uddannelsesafhæn-
gige spørgsmål.  
Uddannelserne ønskede endnu et møde om aftagerundersøgelser, 
som blev afholdt d. 25. januar 2010. På begge workshops blev det ty-
deligt, at deltagerne udtrykte stor opbakning til en fælles proces og et 
fælles afsæt for fremadrettede undersøgelser, såfremt disse blev for-
muleret på en sådan måde, at der også var plads til ”særlige forhold”, 
som kunne gøre sig gældende på den enkelte uddannelse.  
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Aftagerspørgeskemaet 
Med afsæt i pilotundersøgelser og workshop er der udarbejdet et fæl-
les spørgeskema, som er inddelt i tre afsnit. Afsnit 1 og 3 indeholder 
overvejende obligatoriske spørgsmål for samtlige uddannelser. I afsnit 
2 indsætter uddannelsen ca. 10 kompetencer, som vurderes at være 
væsentlige at spørge til iht. studieordningen på de enkelte uddannel-
ser. 
Uddannelsesstederne har endvidere mulighed for at tilføje op til 3 
spørgsmål i spørgeskemaet og tage et spørgsmål ud, hvis det er min-
dre relevant for uddannelsens aftagere. 
Spørgeskemametoden er valgt for at indhente viden fra et bredere ud-
valg af aftagere. Endvidere kan spørgeskemametoden være med til at 
kvalificere, hvad der bør spørges ind til ved et efterfølgende fokus-
gruppe- eller enkeltpersonsinterview med aftagerne. Uddannelserne 
opfordres af Forskning & Udvikling til at supplere spørgeskemaunder-
søgelsen med en kvalitativ undersøgelse. 
 
Aftagerspørgeskemaet indeholder 24 spørgsmål. Spørgsmålene er 
formuleret på en sådan måde, at de er klare og lette at svare på. Der 
er en logisk strukturering af spørgeskemaet, hvor oplysninger vedr. re-
spondenten kommer først, herefter spørgsmål vedrørende dimittender-
nes kompetencer og afslutningsvis mere overordnede spørgsmål vedr. 
uddannelsen jf. bilag 1. 
 
Spørgeskemaet består både af lukkede og åbne spørgsmål. De lukke-
de spørgsmål er bundne, dvs. at respondenten skal svare på spørgs-
målene for at komme videre i det elektroniske spørgeskema. De åbne 
spørgsmål er til gengæld frivillige at svare på, fordi det kan opleves 
meget tidskrævende for respondenten at skulle besvare 6 åbne 
spørgsmål. Men i praksis har det vist sig, at en stor del af responden-
terne har besvaret de åbne spørgsmål. De åbne spørgsmål er ofte kil-
de til megen brugbar viden. 

Validitet 
Udover pilotaftagerundersøgelserne og grunduddannelsernes inddra-
gelse i udformning af spørgeskemaet er skemaet blevet kvalificeret 
gennem høring i studierektorkredsen og sparring med interne metode-
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kyndige fra Center for sammenhængende forløb, Marie Paldam Folker 
og direktionskonsulent Gry Næsby.  
Afslutningsvis er spørgeskemaet blevet testet hos aftagere på fysiote-
rapeutuddannelsen. Aftagerne er blevet bedt om at forholde sig til føl-
gende: 
■ Om spørgsmålene er formuleret klart 
■ Spørgsmålenes relevans 
■ Spørgeskemaets oversigtlighed 
 
Testpersonerne blev efter deres besvarelse af spørgeskemaet ringet 
op, hvilket medførte en grundig samtale om ovenstående emner. Test-
ningen medførte enkelte mindre ændringer i spørgeskemaet. 
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Gennemførelse  

 

Gennemførelse af aftagerundersøgelsen: 
 
 
Hver uddannelse har ansvaret for udsendelse af undersøgelsen og af-
rapportering i samarbejde med Forskning & Udvikling. 
 
Aftagerundersøgelserne er i 2010 blevet gennemført på 11 grundud-
dannelser i Metropol. 10 uddannelser har gennemført undersøgelsen 
via det elektroniske aftagerspørgeskema, og 1 uddannelse har udført 
kvalitative interviews, idet uddannelsen kun har færdiguddannet et 
mindre hold.  
1 af de 10 spørgeskemaundersøgelser fik for lav svarprocent til at ind-
gå i denne undersøgelse. 
 
De 10 grunduddannelser som er med i rapporten er: 
 
SPR: 
Ergoterapeutuddannelsen 
Fysioterapeutuddannelsen 
Jordemoderuddannelsen 
Sygeplejerskeuddannelsen 
 
LLS: 
Læreruddannelserne 
 
TES: 
Bioanalytikeruddannelsen  
Laborantuddannelsen 
Procesteknologuddannelsen 
Radiografuddannelsen 
Global bachelor in Nutrition and Health 
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Nogle grunduddannelser i Metropol deltager ikke i aftagerundersøgel-
sen 2010, enten fordi de er for nye, eller som i Socialrådgiveruddan-
nelsernes tilfælde har udført en tilsvarende aftagerundersøgelse i 
2009.  
 
Grunduddannelserne har haft mulighed for at vælge imellem 3 tidspla-
ner for gennemførelse af aftagerundersøgelsen. Baggrunden for de 3 
tidsplaner er, at enkelte uddannelser gerne ville hurtigt i gang med at 
udføre undersøgelsen, mens andre uddannelser havde behov for lidt 
længere tid til bl.a. udformning af kompetencespørgsmålene, og øvrige 
uddannelser kunne først finde tid til gennemførelse af undersøgelsen 
efter sommerferien 2010. For at imødekomme uddannelserne forskelli-
ge ønsker blev 3 tidsplaner udformet. 

Tidsplanerne: 
Plan 1 Udsender spørgeskemaer til aftagere d. 4. juni 
Plan 2 Udsender spørgeskemaer d. 14. juni (Obs kan for visse uddannelser 

være for tæt på sommerferien) 

Plan 3 Udsende spørgeskemaerne efter sommerferien 
Uddannelsesstederne har fordelt sig ud på alle tre tidsplaner dog flest 
på plan 3. Deadline for gennemførelse og afrapportering af undersø-
gelsesresultaterne var d. 26. oktober 2010. 

Udformning og udsendelse af aftagerspørgeskemaet: 
Forskning & Udvikling har udformet aftagerspørgeskemaet på nær 
kompetencespørgsmålene, som uddannelsesstedet selv har udformet. 
Uddannelsesstedet har modtaget skemaet til færdiggørelse, i praksis 
er der tale om "delt projekt" i e-survey programmet Enalyzer, hvorpå 
uddannelsesstedet har udformet kompetencespørgsmålene og evt. 
yderligere spørgsmål. I praksis har kun enkelte uddannelser taget eks-
tra spørgsmål med i spørgeskemaet og/eller taget spørgsmål ud. 
 
Uddannelserne har udvalgt det antal aftagere, de vurderer som dæk-
kende i forhold til udbuddet – både set i forhold til hvor mange dimit-
tender uddannelsen har uddannet i løbet af de seneste 2 år, og hvor 
mange forskellige arbejdspladser, der ansætter dimittenderne fra den 
pågældende uddannelse. Forskning & Udvikling har som udgangs-
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punkt opfordret uddannelserne til at spørge så mange aftagere som 
overhovedet muligt.  
Endvidere har Forskning & Udvikling bistået uddannelserne i udform-
ning af kompetencespørgsmålene, og hvor der ellers har været behov 
for hjælp i processen. Uddannelsesstedet har udsendt spørgeskemaet 
elektronisk til aftagerne.  

Målgruppen 
Målgruppen for undersøgelsen er dimittendernes nærmeste ledere, 
som har ansat en eller flere dimittender fra Metropol inden for de sidste 
2 år. Målgruppen er besluttet ud fra overvejelser om, at det er de nær-
meste ledere som oftest ansætter dimittenderne og bl.a. afholder MUS-
samtaler, og derfor har tilstrækkeligt indsigt i dimittendernes kompe-
tencer. I denne undersøgelse afviger laborantuddannelsen og proces-
teknologuddannelsens målgruppe fra de øvrige (efter aftale med  lede-
re og direktør i TES), se nærmere beskrivelse af målgruppen under 
begge uddannelsers analysedel. Begge uddannelser vil efterstræbe, at 
målgruppen er som beskrevet ovenfor ved næste aftagerundersøgelse. 

Kontaktoplysninger på respondenter 
Spørgeskemaerne er enten sendt direkte til respondenten eller i et en-
kelt uddannelsessteds tilfælde som link til at videresende. Dette af-
hængig af de kontaktmuligheder det enkelte uddannelsessted har. 
Nogle uddannelser har en række kontaktoplysninger, andre har skullet 
opdyrke kontaktoplysningerne. Metropol udførte januar 2010 en kon-
taktoplysningsundersøgelse i daglig tale kaldet "minidimittendundersø-
gelse". Dimittenderne blev på dimissionsdagen spurgt om kontaktop-
lysninger på deres evt. nye arbejdsplads herunder leder.  
I fremtiden skal en sådan kontaktoplysningsindsamling foregå hver 
gang et hold dimitterer. På den måde kan uddannelsesstederne ind-
samle en række oplysninger til brug i bl.a. aftagerundersøgelser og di-
mittendundersøgelser. 

Svarprocenterne 
Uddannelserne har som udgangspunkt haft spørgeskemaerne ude hos 
aftagerne ca. 14 dage, hvorpå de har udsendt 1 rykker. 
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Svarprocenten er i denne undersøgelse et udtryk for samtlige, som har 
trykket på afslutningsknappen. Dvs. også personer som ikke er mål-
gruppen til at besvare, og angiver dette og derefter trykker afslut er talt 
med, hvilket er tilfældet på nogle uddannelser. Derimod er personer, 
som kun har udfyldt dele af skemaet og ikke har trykket afslut, ikke talt 
med i svarprocenten, dvs. at en større del af de adspurgte har i mere 
eller mindre omfang forholdt sig til undersøgelsen end procenttallet i 
denne undersøgelse er udtryk for.   
Andelen af aftagere som ikke har ansat dimittender inden for de sidste 
2 år varierer uddannelserne imellem, fx har sygeplejerskeuddannel-
sens 40 respondenter alle ansat min. 1 dimittend, mens andre uddan-
nelser har en række aftagere, som pga. manglende ansættelse af 1 
dimittend ikke er målgruppen, men har vist interesse i at deltage i un-
dersøgelsen. 
 
Svarprocenterne ser således ud fordelt på uddannelserne: 
 
SPR-området: 
Ergoterapeutuddannelsen  48 % 
Fysioterapeutuddannelsen  49 % 
Jordemoderuddannelsen     83% 
Sygeplejerskeuddannelsen  62% 
 
LLS-området: 
Læreruddannelserne           23% 
 
TES-området: 
Bioanalytikeruddannelsen   47%  
Laborantuddannelsen  33% 
Procesteknologuddannelsen 29% 
Radiografuddannelsen  49% 
Global bachelor in Nutrition and Health har udført en kvalitativ under-
søgelse med 4 deltagere.  
 
Når svarprocenten ligger omkring 50% eller derover er der tale om en 
meget god besvarelsesprocent i denne type undersøgelse, hvor kon-
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takten udelukkende foregår elektronisk uden eksempelvis information 
om undersøgelsen pr. brev eller telefon. Almindeligvis er svarprocen-
ten i onlinespørgeskemaundersøgelser mellem 20 – 50 %. (Kilde: Jan 

Møller Jensen, SDU, http://marketmagazine.dk/default.asp?Action=Details&Item=817) 
Aftagerundersøgelserne har i denne undersøgelse tilsammen en gen-
nemsnitlig svarprocent på 47 %. 

Fortrolighed 
Besvarelserne i aftagerundersøgelsen behandles med fortrolighed.  
Uddannelserne er blevet anbefalet at udsende spørgeskemaerne som 
delvis anonym. Fordelen ved delvis anonymitet er, at der kan udsen-
des rykkere, men man kan ikke se præcis hvem, der ikke har besvaret, 
eller hvad den enkelte person har besvaret.  

Fejlkilder 
Der er en række fejlkilder i undersøgelsen. Nogle fordi det er første 
gang, at undersøgelsen gennemføres på grunduddannelserne, og dis-
se fejlkilder kan reduceres ved næste gennemførelse. Andre fejlkilder 
er et vilkår, når man udfører denne type undersøgelser. 
 
Kendskab til aftagerne: 
Et eksempel på en fejlkilde som kan reduceres på sigt, er at uddannel-
serne ikke har kontaktoplysninger på hele aftagerfeltet og enkelte ud-
dannelser kender ikke aftagerfeltet tilstrækkeligt, bl.a. grundet i at di-
mittenderne ansættes på en lang række forskellige arbejdspladser bå-
de offentligt og privat. På baggrund heraf kan uddannelserne dels have 
svært ved at vurdere, hvornår antallet af respondenter er dækkende, 
og dels om alle de væsentligste ansættelsesområder er repræsenteret 
i undersøgelsen.  
Antallet af respondenter varierer meget fra uddannelse til uddannelse, 
dels pga. at uddannelserne uddanner et forskelligt antal dimittender i 
løbet af 2 år, og dels fordi uddannelserne i forskelligt omfang har kon-
taktoplysninger på respondenterne. Uddannelsesstederne har hver for 
sig i denne undersøgelse vurderet, hvor mange aftagere der bør spør-
ges. 
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Forbehold ved procenttal 
Antallet af mulige aftagere varierer som sagt meget fra uddannelse til 
uddannelse, men ens for alle uddannelser er, at der er under 50 re-
spondenter i samtlige undersøgelser, hvilket bevirker, at opgørelser i 
procenttal skal tages med et vist forbehold, idet ganske få responden-
ter kan ændre på resultaterne. Ved undersøgelser med under 10 re-
spondenter er resultaterne opgjort i antal respondenter frem for pro-
centdel af respondenterne. 
 
Antallet af potentielle aftagere 
Enkelte uddannelser har så få potentielle aftagere, at antallet af re-
spondenter i en spørgeskemaundersøgelse svarer til antallet i et fo-
kusgruppeinterview. Et eksempel er jordemoderuddannelsen, hvorfor 
det kan diskuteres, om kvantitative undersøgelser er det mest hen-
sigtsmæssige for alle uddannelser. 
 
Aftagernes viden om dimittendens uddannelsesbaggrund 
Endvidere er det en forudsætning i undersøgelsen, at respondenten 
ved om den ansatte er dimitteret fra Metropol og ikke fra en anden pro-
fessionshøjskole. Der er en vis risiko for, at undersøgelsen kan inde-
holde enkelte vurderinger, som ikke vedrører dimittender fra Metropol. 
 
Afgrænset geografisk område 
Kun aftagere i København, Københavnsområdet og på Sjælland spør-
ges i denne undersøgelse, fordi der er en klar formodning om, at de 
fleste dimittender ansættes her, men det udelukker til gengæld vurde-
ringer af dimittender, som er rejst til en anden landsdel.  
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Analysen 

 

Analyse af datamaterialet 
I det følgende er en beskrivelse af, hvordan analysedelen er grebet an 
i aftagerundersøgelserne. 
Analysearbejdet har primært foregået i perioden fra september 2010 
og afsluttet november 2010. 
Aftagerspørgeskemaet indeholder spørgsmål, som har det formål at få 
viden fra aftagerne om dimittendernes kompetencer og om deres vur-
dering af uddannelsen. Der lægges i aftagerspørgeskemaet op til, at 
uddannelsesstederne kan få feedback, som peger på muligheder for 
forbedring og udvikling af uddannelsen. 
I analysen har vi derfor valgt at prioritere de udsagn, der peger på, 
hvad der kan blive endnu bedre. Samtidig er det vigtigt, at uddannel-
serne anvender de positive udsagn til at fastholde og videreudvikle det 
der virker.  
Det er vigtigt at understrege, at omdrejningspunktet i analysen først og 
fremmest er, at viden fra aftagerne anvendes i udviklingsarbejdet på 
grunduddannelserne.  
 
8 fokuspunkter 
8 fokuspunkter er rammen for analysen i denne rapport.  
 
Fokuspunkt 1 belyser både aftagernes vurdering af vigtighed af de ca. 
10 uddannelsesafhængige kompetencer og hvilket niveau dimittender-
ne vurderes at være på i forhold til kompetencerne. Endelig belyses 
sammenhængen mellem aftagernes vurdering af vigtigheden af kom-
petencerne og det niveau dimittenderne vurderes at være på. Det vil i 
analysen fremgå, hvor der er god sammenhæng og hvor der er mindre 
god sammenhæng mellem vigtighed og niveau.  
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Fokuspunkt 2 belyser, hvad aftagerne vurderer som de vigtigste kom-
petencer ud af de ca. 10 udvalgte, og hvilke øvrige kompetencer ud 
over de ca. 10, aftagerne efterspørger.  
I de undersøgelser hvor det giver mening, er der set på koblingen mel-
lem ansættelsesstedets arbejdsområde og hvilke kompetencer der ef-
terspørges.  
 
Fokuspunkt 3 belyser hvor højt aftagerne vurderer relevansen af di-
mittendernes kompetencer overordnet set. Fokuspunktet skaber et 
godt udgangspunkt for at sammenligne uddannelserne på tværs. 
 
Fokuspunkt 4 er en analyse af aftagernes begrundelser for at ansætte 
dimittenderne.  
 
Fokuspunkt 5 er en analyse af, hvad aftagerne vurderer at bør have 
en højere prioritet i uddannelsen. 
 
Fokuspunkt 6 er en analyse af hvilke kompetencer aftagerne vurde-
rer, at der er behov for i fremtiden på arbejdspladserne. 
 
Fokuspunkt 7 er en analyse af i hvilket omfang aftagerne vurderer, at 
dimittenderne bidrager til nytænkning og udvikling både fagligt og or-
ganisatorisk. 
 
Fokuspunkt 8 Forskning & Udvikling og uddannelsesstedernes mulig-
hed for at analysere andre vigtige undersøgelsesresultater. 
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I nedenstående tabel beskrives ansvarsfordelingen i hvert af de 8 fo-
kuspunkter mellem Forskning & Udvikling og uddannelsesstedet: 
 

Afrapporteringsemner –  
De 8 fokuspunkter 

Forskning & Udviklings afrap-
porteringsopgaver 

Uddannelsesstedets afrappor-
teringsopgaver 

1. Vigtigheden af di-
mittendernes kom-
petencer og dimit-
tendernes niveau.  

Hvordan ser sammenhængen 
mellem aftagernes vurdering af 
vigtigheden af de ca. 10 kompe-
tencer og det niveau dimittender-
ne er på ud? 

Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig til undersøgelsesre-
sultaterne? 

2. De vigtigste kompe-
tencer ifølge afta-
gerne? 

Hvilke kompetencer vurderer afta-
gerne som de vigtigste (er der 
nogle tendenser)? 
Hvilke kompetencer efterspørges? 
Er der en sammenhæng mellem 
ansættelsessted og hvilke kompe-
tencer der efterspørges? 

Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig til resultaterne i punkt 
2? 

3. Relevans af dimit-
tendernes kompe-
tencer overordnet 
set. 

Afrapportering iht. svarmulighe-
derne. 

Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig til resultaterne? 

4. Begrundelser for 
ansættelse af dimit-
tenderne. 

 Uddannelsesstedet opsamler i 
prosa begrundelser (tendenser) 
for at ansætte deres dimittender. 

5. Hvad der bør have 
en højere prioritet i 
uddannelsen. 

Hvad efterspørges? Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig hertil? 

6. Fremtidige behov 
for kompetencer på 
arbejdspladserne. 

Hvilke kompetencer er der behov 
for i fremtiden? 

Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig hertil? 

7. Dimittendernes bi-
drag til nytænkning 
og udvikling på ar-
bejdspladserne. 

I hvilket omfang vurderer aftager-
ne, at dimittenderne bidrager til 
nytænkning og udvikling? Afrap-
portering i forhold til svarmulighe-
derne. 

Hvordan vil uddannelsesstedet 
forholde sig hertil? 

8. Andre vigtige un-
dersøgelsesresulta-
ter 

 Er der fremkommet andre resulta-
ter i undersøgelsen, som uddan-
nelsen vurderer skal afrapporte-
res. Hvordan vil uddannelsesste-
det forholde sig til disse resulta-
ter? 
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Forskning & Udvikling har udformet en betydelig del af den samlede 
analyse af flere grunde, dels for at afhjælpe uddannelserne i arbejds-
byrden, og dels for at sikre en ensartethed i den samlede afrapporte-
ring. 
For at undersøgelsesresultaterne kan blive en integreret del af udvik-
lingsarbejdet på det enkelte uddannelsessted, har uddannelsessteder-
ne særligt fået til opgave at have fokus på, hvordan de vil handle i for-
hold til undersøgelsesresultaterne. Således indeholder afrapporterin-
gen planer for tiltag i videreudviklingen af den enkelte uddannelse i 
Metropol. 
 

Hvordan er analysearbejdet konkret grebet an? 
Chefkonsulent Inger Marie Jessen og studentermedarbejder Sarah Ri-
chardt Schoop fra Forskning & Udvikling har i analysearbejdet taget 
udgangspunkt i Enalyzer-programmets analysemateriale som primært 
består af procenttal (frekvenstabeller) og søjlediagrammer.  
 
Som et eksempel på hvordan analysen er grebet an, kan fokuspunkt 1 
fremhæves, som omhandler dimittendernes kompetencer. Her har vi 
bl.a. set på, om der er sammenhænge eller forskelle mellem på den 
ene side hvor vigtigt aftagerne vurderer kompetencerne, og på den an-
den side hvor højt dimittendernes niveau vurderes til at være. Vi har 
særligt haft fokus på, hvor der er god sammenhæng, og hvor der er 
mindst sammenhænge i besvarelserne. Det er uddannelsesstedet an-
svar at beskrive i handleplanen, hvordan de evt. vil handle på bag-
grund af resultaterne. Uddannelserne bidrager ofte i handleplansdelen 
med kommentarer/analyse af, hvorfor resultaterne er, som de er.  
 
Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål og er dermed besva-
ret i tekstform. I analysen er samtlige udsagn i de åbne spørgsmål 
læst, og udsagnene er kategoriseret således at gentagne eller lignende 
udsagn er samlet.  
Afhængig af hvor mange gange et udsagn optræder i det samlede ma-
teriale prioriteres beskrivelsen af udsagnet i selve afrapporteringen. 
Udsagn som kun optræder en enkelt gang i materialet er derfor ikke 
nødvendigvis nævnt i analysen. Men uddannelsesstedet opfordres til at 
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gå ned i hele materialet og forholde sig til andre udsagn end de udvalg-
te i afrapporteringen og evt. opstille handlingsplaner i forhold hertil jf. 
fokuspunkt 8. 
 
Forskning & Udvikling har analyseret alle åbne spørgsmål, på nær 
spørgsmålet vedr. hvorfor arbejdsstedet ansatte dimitten-
den/dimittenderne, som uddannelsesstedet selv skulle gå i dybden 
med.  
I tilfælde hvor uddannelser har overset dette, har Forskning & Udvikling 
udformet punktet i analysen. 
 
Den kvalitative aftagerundersøgelse på Global Nutrition and Health er 
udført og analyseret af konsulent Nete Krogsgaard Niss fra Forskning 
& Udvikling. 

Anbefaling til uddannelserne:  
Uddannelsesstederne anbefales at supplere aftagerspørgeskemaet 
med kvalitative undersøgelser fx fokusgruppeinterview, som kan gå i 
dybden med interessante og berigende udsagn fra aftagerne, og på 
den måde tilsammen opnå en endnu mere dybdegående aftagerun-
dersøgelse. 
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Hovedresultaterne – samlet set 
 
1. Dimittendernes kompetencer – vigtighed og niveau 
 
Uddannelserne har hver udformet ca. 10 spørgsmål, der omhandler 
kompetencer fra uddannelsens studieordning.  
Aftagerne skal i kompetencespørgsmålene både forholde sig til, hvor 
vigtige kompetencerne er, og på hvilket niveau dimittenderne har kom-
petencerne.  
Kompetencespørgsmålene er forskellige fra uddannelse til uddannelse, 
men spørgsmål om praktiske færdigheder, viden og samarbejde indgår 
i de fleste uddannelsers valg af kompetencespørgsmål. 
 
Aftagerundersøgelsernes resultater viser, at aftagerne vurderer de ca. 
10 kompetencer til overvejende at være vigtige eller meget vigtige. Det 
tyder klart på, at uddannelserne har fokus på relevante og vigtige kom-
petencer i forhold til arbejdspladsernes arbejdsopgaver. 
 
Dimittendernes niveau i forhold til kompetencerne vurderes generelt 
lidt lavere end vigtigheden af kompetencerne. Der er forskel uddannel-
serne imellem på, hvor højt dimittendernes niveau vurderes, men sam-
let set har samtlige uddannelser i undersøgelsen flest respondenter, 
som svarer, at niveauet enten er højt eller middel. Dette er et tilfreds-
stillende resultat.  
 
Uddannelsesstederne har gennemgående en fin sammenhæng mel-
lem vurderingen af kompetencernes vigtighed og det niveau dimitten-
derne er på. Hvert uddannelsessted har mellem 1 – 3 kompetencer, 
som det bør have særlig fokus på i videreudvikling af uddannelsen, i de 
resterende 7-9 kompetencer er der en god eller rimelig sammenhæng 
mellem vigtighed og niveau.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
Aftagerne er i undersøgelsen blevet bedt om at prioritere, hvilke kom-
petencer som er vigtigst ud af de ca. 10 oplistede i spørgeskemaet. 
Samlet set peger 1. prioriteterne på, at aftagerne vægter meget højt, at 
dimittenderne har solide praktiske færdigheder. Som eksempler væg-
tes det højest:  
■ at radiograferne selvstændigt kan fremstille billedmateriale til anven-

delse for diagnostik og behandling  
■ at jordemoderen selvstændigt kan varetage den spontant forløbende 

fødsel  
 
Tabellen indeholder aftagernes 1. prioriteter i forhold til samtlige ud-
dannelser: 
 
Uddannelserne 

 
Højest prioriterede kompetence 

 
Fysioterapeutuddannelsen 

 

 
Evnen til selvstændigt at kunne anvende klinisk ræ-
sonnering i fysioterapi 
 

 
Sygeplejerskeuddannelsen 
 

 
At observere patienten og handle relevant og til-
strækkeligt på observationerne 
 

 
Jordemoderuddannelsen 
 

 
Selvstændigt at varetage den spontant forløbende 
fødsel 
 

 
Ergoterapeutuddannelsen 
 

 
Kan anvende viden om samspillet mellem aktivitets-
øvelse, funktionsevne, muligheder og rettigheder til 
aktiv deltagelse i samfundslivet for målgruppen 
 

 
Læreruddannelsen 
 

 
Relationskompetencen – evnen til at se og imøde-
komme det enkelte barn fagligt og socialt 
 

 
Bioanalytikeruddannelsen 
 

 
Evne til hurtigt at tilegne sig de fornødne praktiske 
færdigheder i forhold til at kunne planlægge og udfø-
re biomedicinske analyser/undersøgelser/procedurer 
 

 
Radiografuddannelsen 
 

 
Selvstændig fremstilling af billedmateriale til anven-
delse for diagnostik og behandling 
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Laborantuddannelsen 
 

 
Udvælge og anvende grundlæggende laboratorie-
tekniske analysemetoder 

 
Procesteknologuddannelsen 
 

 
Udføre arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter 
 

 
3. Relevansen af dimittendernes kompetencer overordnet set 
Dimittendernes kompetencer vurderes overordnet set til at være meget 
relevante, idet mellem 80 – 100 % af aftagerne på de forskellige ud-
dannelser svarer, at de "I høj grad" eller "I nogen grad" mener, at dimit-
tendernes kompetencer er relevante for den funktion, de udfører. På 6 
af uddannelserne er der tale om, at 100 % af aftagerne mener, at kom-
petencerne i høj grad eller i nogen grad er relevante, hvilket alt i alt er 
et meget tilfredsstillende resultat. 
 
Overordnet set er de nyuddannedes kompetencer relevante i forhold til 
den funktion de udfører. 
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4. Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
Hvorfor valgte aftagerne lige netop at ansætte dimittenderne fra ud-
dannelserne i Metropol? Der er forskellige årsager til, at dimittenderne 
blev ansat. Dels argumenterer aftagerne ud fra de personlige egen-
skaber og kompetencer dimittenderne besidder, dels argumenterer af-
tagerne ud fra et professionsperspektiv, fx at det altid er ergoterapeu-
ter, der ansættes i afdelingen.  
Nogle begrundelser optræder oftere end andre i det samlede materia-
le. Det gælder kendskabet til dimittenden og dennes kompetencer, for-
di dimittenden var i praktik på arbejdspladsen, og at dimittenden havde 
de efterspurgte faglige kompetencer.  
For en række aftagere er det en selvfølge, at kun den pågældende 
faggruppe kan udføre jobbet, hvilket bl.a. tydeligt skinner igennem i 
jordemoderuddannelsens undersøgelse.  
 
Nogle aftagere mener kort og godt, at dimittenden var bedst egnet i 
ansøgerfeltet, eller at det var et plus, at dimittenden kunne starte i job-
bet med det samme. Andre kommentarer fra aftagerne peger på, at 
nyuddannede på en god måde stiller krav til det faglige niveau.  
 
Alt i alt er der mange forskellige og relevante begrundelser for at an-
sætte en dimittend fra Metropol. Men de vigtigste er kendskabet til di-
mittenden gennem praktikforløb, at dimittenden har relevante faglige 
kompetencer, og at dimittenden har den pågældende uddannelse.  
 
5. Højere prioritet i uddannelserne 
Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsesforløbet?  
Aftagerne har overvejende svaret, at de praktiske færdigheder bør pri-
oriteres højere, herunder bedre sammenhæng mellem teori og praksis. 
En række aftagere peger på, at dimittenderne er gode teoretikere, men 
der kunne med fordel sættes mere fokus på i uddannelsen, at overføre 
teori til praksis.  
Sammen med ønsket om mere solide praksisfærdigheder fremkommer 
også ønsket om specialisering i uddannelsen.  
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Endvidere ønsker aftagerne en opprioritering af, at dimittenderne i hø-
jere grad kan udføre arbejdsopgaver selvstændigt, at de kan prioritere 
mellem arbejdsopgaverne og kan udføre tværfagligt samarbejde.  

 
6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
De fremtidige behov for kompetencer er forskellige fra uddannelse til 
uddannelse. Men de tre vigtigste kompetencer på tværs af uddannel-
serne er, at dimittenderne er omstillingsparate, fleksible og har høj fag-
lig viden - ofte på specifikke fagområder.  
Selvstændige, innovative og udviklingsorienterede dimittender nævnes 
også som et fremtidigt behov på arbejdspladserne. 
  
7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-

pladsen 
Aftagerne spørges i hvilket omfang dimittenderne bidrager med ny-
tænkning og udvikling både fagligt og organisatorisk.  
 
I nedenstående tabel ses hvor mange procent af aftagerne som vurde- 
rer, at dimittender fra Metropol bidrager i høj grad eller i nogen grad  
med nytænkning og udvikling henholdsvis fagligt og organisatorisk: 

 
Uddannelserne Dimittenden(r) bidra-

ger i høj grad eller i 
nogen grad med ny-
tænkning og udvik-
ling fagligt  

Dimittenden(r) bidra-
ger i høj grad eller i 
nogen grad med ny-
tænkning og udvik-
ling organisatorisk 

Jordemoderuddannelsen 100 % 60 % 
fysioterapeutuddannelsen   94 % 19 % 
Sygeplejerskeuddannelsen   73 % 33 % 
Læreruddannelserne   70 % 34 % 
Bioanalytikeruddannelsen   47 % 24 % 
Radiografuddannelsen   67 % 33 % 
Ergoterapeutuddannelsen 100 % 42 % 
Procesteknologuddannelsen   40 % 20 % 
Laborantuddannelsen   52 % 16 % 
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Dimittender fra Metropol vurderes i langt højere grad at bidrage med 
nytænkning og udvikling fagligt end organisatorisk, hvilket ikke er over-
raskende, når der er tale om fagprofessioner.  
Resultaterne aktualiserer Metropols indsats i forhold til det organisato-
riske plan, hvor dimittenderne skal kunne bidrage med udvikling og 
løsningsforslag. Hermed er der sat fokus på, at de studerende gennem 
uddannelsen vil blive endnu mere rustet til at deltage både fagligt og 
organisatorisk med nytænkning og udvikling. Flere uddannelser beskri-
ver konkret i deres handleplaner, hvordan de vil håndtere at sætte fo-
kus herpå. 

 
8. Andre vigtige undersøgelsesresultater 
Det fremgår tydeligt af det samlede materiale, at aftagerne på den ene 
side ønsker de praktiske færdigheder styrket, herunder specialisering i 
enkelte områder af faget, på den anden side ønsker aftagerne på sigt 
omstillingsparate og fleksible dimittender. Spørgsmålet er, hvad der 
skal til for at imødekomme dette. På den ene side kan man have en 
rimelig formodning om, at mere generalist uddannede dimittender bør 
og kan være mest omstillingsparate i praksis, da de ikke er uddannet til 
snævre fagområder. På den anden side efterspørges det, at dimitten-
derne har et ganske højt vidensniveau indenfor enkelte fagområder, 
hvilket i udgangspunktet kan gøre dem vanskeligere at "flytte rundt 
med" på arbejdspladsen. Det vil derfor være interessant at gå dybere 
ned i, hvad der i virkeligheden er mest efterspurgt - fagspecialisten el-
ler den omstillingsparate - og hvordan kan dimittenderne imødekomme 
begge dele på en fornuftig måde?  
 
Et godt grundlag for efterfølgende kvalitative undersøgelser 
Et interessant resultat af undersøgelsen er, at mange aftagere ønsker 
at deltage i et fokusgruppeinterview eller lignende. Samtlige uddannel-
ser har respondenter, som svarer ja hertil. De fleste af uddannelserne 
har på nuværende tidspunkt nok aftagere til at kunne gå i gang med 
kvalitative undersøgelser. Det er meget positivt, at aftagerne ud over at 
deltage i nærværende undersøgelser yderligere stiller sig til rådighed 
for dialog med uddannelsesstederne om samme emne. 
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Grunduddannelsernes resultater og 
handleplan 
 

I det følgende er undersøgelsesresultaterne fra hvert enkelt uddannel-
sessted i Metropol. Under hvert uddannelsessted findes de mere fak-
tuelle undersøgelsesresultater, som er udformet af Forskning & Udvik-
ling, som efterfølges af uddannelsesstedets egen handleplan, herunder 
kommentarer/analyse af resultaterne.  
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Fysioterapeutuddannelsen 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 

 
Fysioterapeuterne har sendt spørgeskemaer ud til i alt 43 ledere, som 
arbejder på hospital, kommune, i privat fysioterapi klinik eller andet. 
Svarprocenten er på 49, hvoraf 16 respondenter har inden for de sidste 
2 år ansat min. 1 dimittend fra Metropol.  
I det følgende er analysen af respondenterne besvarelser. 

 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
Otte ud af de ti opstillede kompetencer vurderes af min. 85 % af afta-
gerne som meget vigtige eller vigtige for nyuddannede fysioterapeuter. 
De to undtagelser er kompetencen til at 'udvikle ny viden i praksis', 
som 31 % af aftagerne vurderer som mindre vigtig, mens de resteren-
de vurderer kompetencen som vigtig eller meget vigtig. Samt at have 
'viden om gældende lovgivninger vedr. fysioterapi og genoptræning', 
som 50 % af aftagerne vurderer som mindre vigtig, mens de resteren-
de 50 % vurderer denne viden som vigtig eller meget vigtig.  

 
Halvdelen af kompetencernes niveau vurderes til at være højt eller 
meget højt af mere end 50 % af aftagerne. Der er tale om 1) 'de basale 
færdigheder til at udføre bevægeanalyser', 2) 'at gennemføre undersø-
gelser på KFA-niveau', 3) 'evnen til selvstændigt at kunne anvende kli-
nisk ræsonnering i fysioterapi', 4) 'etiske overvejelser i forbindelse med 
patientkontakt', samt 5) 'evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde'.  
Lavest vurderes 'viden om gældende lovgivninger vedr. fysioterapi og 
genoptræning', da 44 % af aftagerne vurderer de nyuddannedes ni-
veau her indenfor til at være lavt eller meget lavt. Øvrige kompetencers 
vurderes til overvejende at være på middel niveau. 
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Jævnfør tabellerne nedenfor. 
 
 
Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
I aftagernes vurdering af de nyuddannedes niveau indenfor de udvalg-
te kompetencer vurderer 44 % af aftagerne, at 'viden om gældende 
lovgivninger vedr. fysioterapi og genoptræning' er lavt eller meget lavt. 
Dog mindskes det problematiske herved, da denne kompetence samlet 
set vurderes som mindre vigtig end de øvrige kompetencer.  
Kompetencen til at 'udvikle ny viden i praksis' vurderes af 19 % til at 
være på lavt niveau, men denne kompetence vurderes samlet set ikke 
som en af de otte vigtigste kompetencer.  
 
Interessant er det altså at se på, hvordan niveauet vurderes indenfor 
de otte kompetencer, som aftagerne vurderer som særligt vigtige.  
Ud af de otte kompetencer, som er fremhævet som særligt vigtige, 
vurderes niveauet indenfor fem af kompetencerne til at være højt eller 
meget højt af 50 % eller derover af aftagerne.  
Men indenfor de to følgende kompetencer som begge vurderes som 
særligt vigtige, vurderer mellem 13-19 % af aftagerne, at niveauet er 
lavt.  
Der er for det første tale om 'viden om sygdomslære', som vurderes 
som vigtig eller meget vigtig af samtlige aftagere, men som 13 % vur-
derer til at være på et lavt niveau hos de nyuddannede. For det andet 
er der tale om 'evnen til at kvalitetssikre fysioterapi' som vurderes som 
vigtig eller meget vigtig af 94 % af aftagerne, men 19 % vurderer dimit-
tendernes niveau her indenfor til at være lavt.  
Om end de to kompetencer begge vurderes som vigtige af aftagerne, 
er ingen af de to kompetencer dog blandt de mest vægtede, når afta-
gerne skal vælge 1., 2. og 3. prioritet. 
 
Opsamlende er der to kompetencer, hvor der mangler sammenhæng 
mellem vurdering af vigtighed og niveau. Nemlig dels 'viden om syg-
domslære' og dels 'evnen til at kvalitetssikre fysioterapi'. I forhold til de 
øvrige otte kompetencer hænger vigtighed og niveau fint sammen.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste 
 
Aftagernes klare 1.prioritet i forhold til de nyuddannede fysioterapeu-
ters kompetencer er 'evnen til selvstændigt at kunne anvende klinisk 
ræsonnering i fysioterapi'. Denne prioriteres som 1. prioritet af 50 % af 
aftagerne. Herudover prioriteres også 'de basale færdigheder til at ud-
føre bevægeanalyser' og 'at gennemføre undersøgelser på KFA-
niveau' som 1.prioritet af flere af aftagerne. 'Evnen til selvstændigt at 
kunne anvende klinisk ræsonnering i fysioterapi samt 'de basale fær-
digheder til at udføre bevægelsesanalyser' er også blandt de tre mest 
vægtede 2.prioriteter sammen med 'evnen til at indgå i tværfagligt 
samarbejde'. 
Sidstnævnte kompetence er også en af de to mest vægtede 
3.prioriteter sammen med 'etiske overvejelser i forbindelse med pati-
entkontakt'.  
 
Opsummerende prioriteres altså særligt 'evnen til selvstændigt at kun-
ne anvende klinisk ræsonnering i fysioterapi'. Men også 'de basale 
færdigheder til at udføre bevægelsesanalyser' vægtes højt.  
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
Der forekommer ikke noget mønster i aftagernes besvarelser her på, 
men følgende kompetencer nævnes: 
 
■ Terapeutiske færdigheder 
■ Kritisk litteraturlæsning og -søgning 
■ Prioritere 
■ Vurdere 
■ Skriftlig dokumentation 
■ Organisatoriske kompetencer 
■ Kendskab til lungeterapi 
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Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges 
 
Aftagerne fra hospitalerne finder følgende 3 kompetencer vigtigst: 1) 
'evnen til selvstændigt at kunne anvende klinisk ræsonnering i fysiote-
rapi', 2) 'etiske overvejelser i forbindelse med patientkontakt, 3) 'evnen 
til at indgå i tværfagligt samarbejde'. Disse aftagere tilføjer kendskab til 
lungeterapi, kritisk litteraturlæsning og –søgning samt at kunne priorite-
re i hverdagen, som vigtige kompetencer der ikke er spurgt til i under-
søgelsen. 
De kommunale aftagere vægter de samme tre kompetencer tungest 
som aftagerne fra hospitalerne, samt at de nyuddannede har 'de basa-
le færdigheder til at udføre bevægeanalyser'. 
Disse aftagere nævner terapeutiske færdigheder og organisatoriske 
kompetencer som vigtige kompetencer, der ikke er spurgt til. 
Aftagerne fra privat fysioterapi klinik vægter kompetencen 'evnen til 
selvstændigt at kunne anvende klinisk ræsonnering i fysioterapi' højest.  
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
  
Samtlige af aftagerne mener, at de nyuddannede fysioterapeuters 
kompetencer i høj grad eller i nogen grad er relevante i forhold til den 
funktion de udfører. Heraf finder hele 63 %, at de nyuddannedes kom-
petencer i høj grad er relevante.  
 
Overordnet set er de nyuddannede fysioterapeuters kompetencer rele-
vante i forhold til den funktion de udfører? 
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4. Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
Den gennemgående grund for at ansætte en nyuddannet fysioterapeut 
er, at der på grund af forskellige omstændigheder var ledige stillinger 
som fysioterapeut på de pågældende arbejdspladser. En enkelt re-
spondent fremhæver betydningen af at kende den nyansattes kompe-
tencer fra et klinisk undervisningsforløb. Vigtigheden af at kunne be-
gynde i stillingen med det samme nævnes også, desuden nævnes at 
det er de fysioterapeutiske kompetencer, der er brug for i de stillinger, 
der er blevet tilbudt en nyuddannet. 
 
Overordnet set afspejler dette en virkelighed, hvor der er brug for også 
de nyuddannede fysioterapeuter og dermed et arbejdsmarked præget 
af lav arbejdsløshed. 
 
 
5. Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
Ni ud af 16 adspurgte aftagere har besvaret dette spørgsmål. 
Aftagerne fremhæver følgende: 
 
■ Kliniske færdigheder 
■ Akut fase/svært syge patienter – herunder hurtig vurdering 
■ Tværfaglighed 
■ Prioritering med omkostningsbevidsthed 
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
13 ud af 16 aftagere er kommet med bud på, hvilke kompetencer, der 
er behov for på de enkelte arbejdspladser om fem år. Særligt fire kom-
petencer fremhæves. 
For det første fremhæves tværfaglighed og samarbejdsevner af knapt 
halvdelen af aftagerne. For det andet vægtes nytænkning og innovati-
on. 
For det tredje drager aftagerne faglige vurderinger frem som en vigtig 
kompetence i fremtiden. For det fjerde vurderer aftagerne prioritering til 
at være en vigtig fremtidig kompetence. 
Endvidere nævnes også organisatoriske kompetencer samt skriftelig-
hed og dokumentation. 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede fysioterapeuter fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed 
 
19 % af aftagerne vurderer, at nyuddannede fysioterapeuter fra Metro-
pol i høj grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor faglighed, 
mens 75 % mener, at dimittenderne i nogen grad bidrager hertil. De 
resterende 6 % mener, at de i mindre grad bidrager her til.  
 
Bidrager nyuddannede fysioterapeuter fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor faglighed? 
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Nyuddannede fysioterapeuter fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen 
 
19 % af aftagerne mener, at nyuddannede fysioterapeuter fra Metropol 
bidrager med nytænkning og udvikling indenfor organisationen. 63 % 
mener, at dimittenderne i mindre grad bidrager her til. Og 19 % vurde-
rer, at de nyuddannede slet ikke bidrager her til. 
 
 
Bidrager nyuddannede fysioterapeuter fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor organisationen? 

 
 
 
Opsummerende vurderer aftagerne overvejende, at de nyuddannede 
fysioterapeuter i høj eller nogen grad bidrager med nytænkning og ud-
vikling indenfor faglighed. Mens størstedelen af aftagerne vurderer, at 
dimittenderne i mindre grad eller slet ikke bidrager til nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen. Sidstnævnte kan bl.a. hænge sam-
men med organisationens rammer og vilkår for bidrag til nytænkning 
og udvikling på arbejdspladsen.   
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Fysioterapeutuddannelsens handleplan 
 
1) Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Overordnet set er det meget positivt, at aftagerne vurderer, at 8 ud af 
10 opstillede kompetencer er vigtige eller meget vigtige for nyuddan-
nede fysioterapeuter.  Dette afspejler, at Studieordningen 2001 er i 
overensstemmelse med at sikre en professions rettet uddannelse af 
fysioterapeuter, så de har de nødvendige kompetencer til at arbejde 
som fysioterapeuter. 
 
Med Studieordningen 2001 indførtes bachelorgraden og der kom et 
styrket fokus på evnen til at arbejde udviklingsbaseret  /  forskningstil-
knyttet med henblik på at kunne være med til at udvikle ny viden i 
praksis. Det er derfor overraskende, at halvdelen af respondenterne 
vurderer denne kompetence som mindre væsentlig. Dette kan formo-
des at afspejle, at der i en travl hverdag er stort behov for at få løst helt 
konkrete fysioterapeutiske opgaver. Det er derfor positivt at erfare, at 
respondenterne vurderer de nyuddannedes kompetencer indenfor kli-
nisk ræsonnering og basale færdigheder til at undersøge og behandle 
som værende på et højt niveau. Der har de seneste år været et øget 
fokus på tværfaglige aktiviteter gennem uddannelsen, det er derfor po-
sitivt at erfare, at de nyuddannede også evner at indgå i tværfagligt 
samarbejde. De studerendes evne til at handle etisk i forhold til såvel 
kolleger og patienter / borgere i den fysioterapeutiske intervention vur-
deres som højt af mere end 50 % af respondenterne, hvilket er positivt 
idet der gennem hele uddannelsen er fokus på den etiske dimension i 
det fysioterapeutiske arbejde. 
Vedr. de nyuddannedes viden om gældende lovgivninger vedr. fysiote-
rapi og genoptræning er der i Studieordningen 2001 ikke teoretisk un-
dervisning i dette emne, den viden de studerende opnår, får de gen-
nem deres kliniske undervisning primært i kommunalt regi. Respon-
denterne i denne aftagerundersøgelse fordeler sig ligeligt med hensyn 
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til at vurdere om dette er en vigtig kompetence eller en mindre vigtig 
kompetence for nyuddannede fysioterapeuter. Dette formodes at hæn-
ge sammen med om respondenten har sit afsæt i en kommunal ar-
bejdsplads eller i hospitalsregi. 
Selv om viden om sygdomslære og evnen til at kvalitetssikre fysiotera-
pi ikke er blandt de kompetencer som respondenterne vurderer som 
værende blandt de vigtigste kompetencer for en nyuddannet fysiotera-
peut, så er det vigtigt at være opmærksom på, at de nyuddannede ef-
ter Studieordningens 2001 vurderes at have et lavt niveau indenfor 
disse to områder.  
 
Handleplan 
Efteråret 2010:  
Diskutere aftagerundersøgelsens resultat i relevante fora med henblik 
på at kvalificere udviklingsarbejdet med Studieordningen 2008. Rele-
vante fora: Møde med ledere fra de kliniske undervisningssteder, Ud-
dannelsesudvalg, Uddannelsesråd, Interne undervisermøder og Møder 
med de kliniske undervisere. 
Dialog med aftagerne om på hvilket niveau der skal undervises i lov-
givning i et grunduddannelsesforløb – på møde med lederne for de kli-
niske undervisningssteder. 
 
Efteråret 2010, Foråret 2011:  
Være opmærksom på svarende i denne aftagerundersøgelse i forbin-
delse med udvikling af eksisterende og kommende moduler for Studie-
ordningen 2008. 
Særlig opmærksomhed på evaluering af modul 9 og modul 12 i forhold 
til hvordan studerende, kliniske undervisere, teoretiske undervisere, le-
dere og censortilbagemeldinger oplever de studerendes kliniske kom-
petencer 
Studieordningen 2008 – hele tiden arbejde med øget opmærksomhed 
på at de fagfaglige kompetencer indenfor sygdomslære, anatomi og fy-
siologi har et højt niveau. 
Studieordningen 2008 – fortsætte med bevidst at anvende Klinisk Ræ-
sonnering i Fysioterapi som gennemgående sammenhængskraft mel-
lem de forskellige fagområder og mellem teoretisk og klinisk undervis-
ning. 
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Studieordningen 2008 – afvente effekten af det tværfaglige modul 5 – 
bliver de kommende fysioterapeuter endnu bedre til at arbejde tværfag-
ligt? 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Det er positivt, at de nyuddannede evner til klinisk ræsonnering, evne 
til at udføre bevægelsesanalyser, undersøgelser på KFA-niveau, evne 
til tværfagligt samarbejde og evne til etiske overvejelser i forbindelse 
med patientkontakt af respondenterne vurderes at være de vigtigste 
kompetencer for en nyuddannet fysioterapeut. Positivt fordi der er god 
overensstemmelse med de prioriteringer Fysioterapeutuddannelsen 
Metropol har gjort i forbindelse med at operationalisere Nationale Stu-
dieordning 2008. 
 
Det er ikke overraskende, at aftagerne i denne undersøgelse har for-
skellige bud på øvrige kompetencer, der er væsentlige for en nyud-
dannet fysioterapeut. Svarende afspejler de fysioterapeutiske arbejds-
felter, som respondenterne repræsenterer, eksempelvis efterspørges 
flere kompetencer indenfor lungefysioterapi fra aftagere fra hospitals-
regi. Dette billede af, at svarende og behovene for optimering af andre 
fysioterapeutiske kompetencer end de udvalgte 10 i denne aftagerun-
dersøgelse giver anledning til en diskussion med aftagerne i forhold til 
hvad der er basale grundlæggende kompetencer, der kan opnås på en 
grunduddannelse og hvad der er mere specialiserede kompetencer 
som aftagerfeltet selv må oplære i og / eller hvor der er behov for efter- 
og videreuddannelsesaktiviteter for nyuddannede fysioterapeuter. 
 
En respondent fra en privatklinik antyder, at det alene er muligt at an-
sætte nyuddannede fysioterapeuter på en privatklinik, såfremt de har 
været i klinisk undervisning på en privatklinik. Dette svar er vigtigt at 
tage i betragtning eftersom det stiller spørgsmålstegn ved, hvor dygtige 
de nyuddannede fysioterapeuter er i forhold til deres grundlæggende 
færdigheder indenfor undersøgelse og behandling. Det er også vigtigt 
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fremadrettet at komme i dialog med flere privatklinikker med henblik på 
at etablere flere kliniske undervisningsmuligheder i dette arbejdsfelt. 
 
 
Handleplan 
Efteråret 2010 og Foråret 2011: 
Studieordningen 2008 – der er et øget fokus på, at der på modul 10 og 
modul 11 undervises i organisation og ledelse, herunder økonomiske 
prioriteringer i Sundhedsvæsenet med betydning for den fysioterapeu-
tiske praksis. 
Underviserne ved Fysioterapeutuddannelsen Metropol er særligt op-
mærksomme på den terapeutiske dimension i det fysioterapeutiske ar-
bejde. Dette er en faktor som altid er i spil, når det vurderes om en stu-
derende med svært ved studiet skal fastholdes. Manglende evne til at 
bestå prøver og manglende evne til at kunne arbejde terapeutisk er of-
te årsag til at studerende afbryder deres studieforløb. 
En lektor ved Fysioterapeutuddannelsen er i forbindelse med en dele-
stilling med klinisk praksis tæt på de kliniske undervisere og studeren-
de i klinisk undervisning. Herved har det været muligt at give de klini-
ske undervisere på arbejdsstedet viden og kunnen til at kunne arbejde 
med litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning. 
 
 
3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Aftagerundersøgelsen viser, at Fysioterapeutuddannelsen Metropol 
formår at uddanne fysioterapeuter, der opleves at have enten høje eller 
meget høje kompetencer til at indgå i det fysioterapeutiske arbejde ef-
ter endt uddannelse. 
 
Handleplan 
At fortsætte den tætte dialog med praksisfeltet, som der er tradition for 
ved Fysioterapeutuddannelsen. 
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4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
 
Hvordan uddannelsesstedet vil forholde sig hertil: 
 
Handleplan 
Fortsat opmærksomhed på arbejdsmarkedets udvikling i forhold til be-
hovet for fysioterapeuter, herunder løbende dialog med aftagerne, med 
lederkolleger i den nationale lederforsamling og med Danske Fysiote-
rapeuter. 
 
Foråret 2011: 
Dialog med lederne for de kliniske undervisningssteder vil fremadrettet 
også inkludere spørgsmålet om ikke alene at ansætte en nyuddannet 
fysioterapeut men at ansætte en nyuddannet fysioterapeut fra Metropol 
i forhold til at ansætte nyuddannede fysioterapeuter fra øvrige fysiote-
rapeutuddannelser i Danmark.  
 
5) Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
56 % af respondenterne har taget stilling til hvad der fremadrettet bør 
have en højere prioritet i uddannelsen til fysioterapeut. På baggrund af 
spredningen i disse svar og sammenholdt med aftagerundersøgelsens 
øvrige svar vil det fremadrettet fortsat være højt prioriteret i uddannel-
sen, at optimere de nyuddannedes basale færdigheder til at igangsæt-
te, evaluere og dokumentere en fysioterapeutisk intervention. Dette 
bygget op omkring den kliniske ræsonneringsproces. 
 
Handleplan 
Medinddrage resultaterne fra denne aftagerundersøgelse i forhold til 
udvikling af nye valgfag på modul 13. 
Mulighed for at modul 13 helt eller delvist kan udgøres af et praksisfor-
løb med henblik på udvikling af særlige kliniske kompetencer. 
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Modul 11, afvikles første gang foråret 11 – nyt tiltag vil være sund-
hedsøkonomi i forhold til prioriteringer i fysioterapeutisk praksis, at give 
de studerende en forståelse for hvad forskellige patientforløb koster. 
Opmærksomhed på hvilken effekt modul 5 har på de studerendes for-
ståelse for tværfagligt samarbejde og tværfaglige sammenhænge – 
kommer dette til udtryk på de kliniske moduler 9 og 12? 
 
6) Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
81 % af respondenterne har et bud på hvilke fremtidige kompetencer 
der er behov for på arbejdspladserne. Sammenfattende er svarende 
præget af, at de nyuddannede skal være dygtige fysioterapeuter – de 
basale færdigheder skal være på plads, for at de kan manøvrere i en 
hverdag, der vil kræve forandringsparathed, evne til at se sin professi-
onelle ydelse i en større organisatorisk sammenhæng og at vide hvor-
når og hvordan de kan byde ind i tværfagligt samarbejde. Det fremgår 
af flere af respondenterne at der i fremtiden vil være et stigende krav 
om at kunne håndtere korte forløb, der kræver evne til hurtigt og præ-
cist at kunne vurdere og prioritere sine professionelle handlinger. 
 
Handleplan 
Fortsætte igangværende arbejde med udvikling af valgfag i innovation. 
Særlig opmærksomhed på om de studerende på modul 7 bliver til-
strækkeligt vidende om de korte patientforløb, der kræver hurtige be-
slutninger. 
At sikre at den kliniske undervisning både giver mulighed for fordybelse 
i forhold til modulernes læringsmål og samtidig giver de studerende vi-
den og erfaring i forhold til at kunne prioritere den fysioterapeutiske in-
tervention i en virkelighedsnær kontekst. 
Bevidsthed omkring hvordan de studerendes tværfaglige og innovative 
kompetencer kan tænkes ind gennem hele uddannelsesforløbet. 
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7) Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Det er ikke overraskende, at denne aftagerundersøgelse peger i ret-
ning af, at de nyuddannede fysioterapeuter i højere grad bidrager til ny-
tænkning og udvikling indenfor faglighed end i forhold til nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen.  
Dette afspejler et genkendeligt billede af, at såvel fysioterapeutstude-
rende som færdiguddannede fysioterapeuter er meget konkret foran-
kret i den fysioterapeutiske kernefaglighed. Dette billede er måske og-
så det der afspejler sig i den vurdering aftagerne i denne undersøgelse 
har vedr. hvilke kompetencer, der er særligt vigtige for nyuddannede 
fysioterapeuter. Når underviserne i deres timer spørger de nye stude-
rende (Modul 1) hvorfor de gerne vil være fysioterapeuter er de meget 
konkrete i deres svar og deres svar er i overvejende grad knyttet til at 
de skal undersøge og behandle. Det opleves, at de har et klart billede 
af hvad det vil sige at være fysioterapeut. Fysioterapi er et fag der bå-
de kræver intellektuel, praktisk og social kapital, hvilket forenes i den 
måde hvorpå fysioterapiundervisningen er tilrettelagt på – undervisnin-
gen er praktisk-teoretisk og stiller krav til de studerende om at bruge 
hinanden når de skal lære undersøgelses- og behandlingsteknikker. 
Dette forhold gør sig gældende i ca. 2/3 af uddannelsen. 
 
Handleplan 
Tilrettelægge og gennemføre undervisningen på modul 10 og 11, så de 
fysioterapeutstuderende får en øget opmærksomhed på, hvordan de 
kan bidrage til nytænkning og udvikling indenfor for organisationen. 
Tilbud om valgfag på modul 13, der giver fysioterapeutstuderende mu-
lighed for at udvikle organisatoriske kompetencer. 
Støtte studenterrepræsentanter så de bliver mere bevidste om hvilke 
organisatoriske kompetencer de udvikler i det studenterpolitiske arbej-
de. 
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Medinddrage de fysioterapeutstuderende i projekter og processer på 
Fysioterapeutuddannelsen, så de studerende får mulighed for i en vir-
kelighedsnær kontekst at arbejde med organisatoriske spørgsmål. 
I samarbejde med den nationale lederforsamling for Fysioterapeutud-
dannelserne i DK og Danske Fysioterapeuter arbejdes der fremadrettet 
med aftagerfeltet, herunder at udvikle dette så der skabes flere stillin-
ger til fysioterapeuter i ledende stillinger og at motivere de studerende 
og de nyuddannede fysioterapeuter til at se sig selv i ledende stillinger 
i sundhedsvæsenet. 
 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater.       

 Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 

Intet nyt at tilføje i forhold til ovenstående. 
 
Afsluttende kommentarer 

Øvrige vigtige indsatsområder er: 

At Fysioterapeutuddannelsen får etableret en stabil struktur og metode 
for aftagerundersøgelser i samarbejde med Forskning & Udvikling. Fra 
efteråret 2010 findes en underviser, der fremadrettet kan indgå i dette 
arbejde. Særlig indsats frem til næste aftagerundersøgelse er at få op-
bygget en database med aftageroplysninger, så næste undersøgelse 
dækker et større aftagerfelt. 

Efteråret 2010 begynder Fysioterapeutuddannelsen at arbejde med 
etablering af dimittendaktiviteter. To undervisere får til opgave at op-
bygge dimittendaktiviteter og dimittendundersøgelser. Ved næste afta-
gerundersøgelse er det målet at denne kan sættes i spil i forhold til 
hvordan de nyuddannede har oplevet deres kompetencers rækkevidde 
i praksisfeltet. 
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Den nuværende aftagerundersøgelse har nyuddannede fysioterapeu-
ter, der har læst efter Studieordningen 2001 som genstandsfelt. Sidste 
hold efter Studieordningen 2001 afslutter studiet juni 2011. Januar 
2012 dimitterer første hold efter Studieordningen 2008. Effekten af 
Studieordningen 2008, hvor blandt andet modul 5 skal højne de nyud-
dannedes tværfaglige samarbejdskompetencer og hvor muligheden for 
valgfag på modul 13 skal kunne tone den studerendes uddannelse er 
derfor endnu ukendt. Det vil derfor være et fortsat indsatsområde, at 
være i tæt dialog med aftagerne, de studerende og øvrige relevante in-
teressenter omkring udvikling og kvalificering af Fysioterapeutuddan-
nelsen. 

Anette Helt Hansen, uddannelsesleder 
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Sygeplejerskeuddannelsen 
 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 

 
Sygeplejerskeuddannelsen har udsendt spørgeskemaer ud til i alt 66 
ledere, som arbejder indenfor somatik, psykiatri eller primær sund-
hedstjeneste. 
Svarprocenten er 62. Alle 40 respondenter har ansat min. 1 dimittend 
fra Metropol inden for de sidste 2 år.  
I det følgende er en analyse af respondenternes besvarelser. 

 
1.Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau 
 
Otte ud af de ti opstillede kompetencer vurderes af min 90 % af afta-
gerne som meget vigtige eller vigtige for nyuddannede sygeplejersker. 
De to undtagelser er kompetencen til at ’formidle sundhedsfremme og 
forebyggelse til patient/borger, så det understøtter patien-
tens/borgerens håndtering af egen livssituation’ som betragtes som 
vigtig eller meget vigtig af 81 %, mens de resterende betragter denne 
kompetence som mindre vigtig. Samt kompetencen til at ’ forstå og 
agere i forhold til de forskellige positioner i organisationen og de struk-
turelle forhold i sundhedssektoren’ som 72 % af aftagerne betragter 
som meget vigtig eller vigtig, mens de resterende 28 % betragter den-
ne kompetence som mindre vigtig.  
 
I forhold til hvor højt aftagerne vurderer de nyuddannedes niveau, top-
per kompetencerne 'behersker almindelig dokumentationspraksis, ad-
ministrative procedurer, herunder anvendelse af it' hvor 66 % enten 
vurderer niveauet som meget højt eller højt. Endvidere vurderes kom-
petencen 'er undrende og opsøgende i forhold til tilegnelse, vurdering 
og udvikling af ny viden med relevans for professionsområdet' af 53 % 
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til enten at være meget højt eller højt. Ved begge kompetencer gælder 
det, at ingen finder niveauet meget lavt. 
Niveauet vurderes lavest ved kompetencen 'forstår og agerer i forhold 
til de forskellige positioner i organisationen og de strukturelle forhold i 
sundhedssektoren', hvor 43 % finder niveauet enten lavt eller meget 
lavt, og i forhold til kompetencen 'evaluerer og justerer udførte sygeple-
je' finder 36 % niveauet enten lavt eller meget lavt.  
 
Jævnfør tabellerne nedenfor. 
 
Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
I aftagernes vurdering af de nyuddannedes niveau indenfor de udvalg-
te kompetencer vurderer 43 % procent af aftagerne, at de nyuddanne-
des kompetence til at ’ forstå og agere i forhold til de forskellige positi-
oner i organisationen og de strukturelle forhold i sundhedssektoren’ er 
lav eller meget lav. Dog mindskes det problematiske herved, da denne 
kompetence samlet set vurderes som mindre vigtig end de øvrige 
kompetencer.  
 
Mere problematisk kan det være, at de nyuddannedes niveau indenfor 
de tre følgende kompetencer vurderes til at være lavt eller meget lavt 
af mellem 23 og 36 % procent af aftagerne, da kompetencerne af mel-
lem 80 og 98 % af aftagerne vurderes som meget vigtige eller vigtige.  
Den første kompetence med stor vigtighed og et ikke tilsvarende ni-
veau er kompetencen til at ’observere patienten og handle relevant og 
tilstrækkeligt på observationerne’. Denne kompetence vurderes af 98 
% af aftagerne som vigtig eller meget vigtig, men niveauet her indenfor 
vurderes af 23 % af aftagerne til at være lavt eller meget lavt. Dette 
mindre tilfredsstillende niveau indenfor denne kompetence kombineret 
med, at samme kompetence også er aftagernes mest forekommende 
1.prioritet i prioriteringen af de tre vigtigste kompetencer betyder, at 
kompetencen bør vies opmærksomhed. 
Den anden kompetence er evnen til at ’evaluere og justere sygeplejen’. 
Denne vurderes som meget vigtig eller vigtig af 91 %, men de nyud-
dannedes niveau her indenfor vurderes af 36 % af aftagerne til at være 
lavt eller meget lavt. 
 
Endelig vurderes kompetencen til at ’formidle sundhedsfremme og fo-
rebyggelse til patient/borger, så det understøtter patientens/borgerens 
håndtering af egen livssituation’ som vigtig eller meget vigtig af 81 %, 
men niveauet vurderes til at være lavt eller meget lavt af 28 % af afta-
gerne. Dog er denne kompetence med 81 % der betragter den som 
vigtig eller meget vigtig ikke blandt topscorerne i ”vigtighed” og det ikke 
tilfredsstillende niveau er derfor af mindre afgørende betydning end for 
de to førnævnte kompetencer. 
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Til sidst er det også værd at se på niveauet indenfor kompetencen at 
’kunne prioritere og agere selvstændigt med klarhed over eget an-
svarsområde’, da denne kompetence også vægtes højt i prioriteringen 
af de tre vigtigste kompetencer og vurderes som vigtig af 98 % af afta-
gerne. Niveauet inden for denne kompetence vurderes af 18 % af afta-
gerne til at være lavt eller meget lavt.  
 
Opsummerende er der altså særligt to kompetencer, hvor der fore-
kommer et nævneværdigt negativt mismatch mellem vigtighed og ni-
veau. Der er tale om kompetencen til at ’observere patienten og handle 
relevant og tilstrækkeligt på observationerne’ samt kompetencen til at ’ 
evaluere og justere sygeplejen’.  
I forhold til de øvrige otte kompetencer hænger vurderingen af vigtig-
hed bedre sammen med vurderingen af dimittendernes niveau. 
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste 
 
Aftagerne har to klare 1.prioriteter i forhold til de nyuddannede syge-
plejerskers kompetencer. Den første er evnen til ’at observere patien-
ten og handle relevant og tilstrækkeligt på observationerne’. Denne 
prioriteres som 1.prioritet af 48 % af aftagerne.  
Den anden er kompetencen til ’at kunne prioritere selvstændigt med 
klarhed over eget ansvarsområde’. Denne prioriteres som 1.prioritet af 
38 % af aftagerne.  
De samme to kompetencer er de mest vægtede 2.prioriteter. De væg-
tes begge som 2.prioritet for 28 % af aftagerne. Dermed er der et klart 
billede af, at disse to kompetencer fra aftagernes side er de klart mest 
efterspurgte ud af de 10 listede kompetencer.  
Derudover vægter aftagerne også kompetencerne ’ selvstændigt at 
identificere behov for sygepleje og opstille mål for sygeplejen’ samt at 
’samarbejde med kolleger og andre fagpersoner i prioritering og koor-
dinering af komplekse og sammenhængende patientforløb’.  
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
En fjerdedel af respondenterne har tilføjelser til de i undersøgelsen op-
stillede kompetencer. 
Aftagerne vurderer teoretisk viden som vigtig og som en kompetence 
som de nyuddannede sygeplejersker besidder. De beskrives som ha-
vende ’en meget god teoretisk fundering’ for det sygeplejefaglige ar-
bejde i praksis.  
Derudover vurderes koordinering og prioritering som en vigtig kompe-
tence som er mangelfuld. Det opleves, at de nyuddannede sygeplejer-
sker er ’gode til at identificere opgaverne, men ikke gode til at prioritere 
dem i hensigtsmæssig rækkefølge’ og ’ikke kan strukturere deres ar-
bejdsdag, da de ikke kan overskue opgaverne’. Videre vurderes det 
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også som en vigtig, men mangelfuld kompetence at have en tværfaglig 
forståelse og kunne samarbejde. De nyuddannede sygeplejersker har 
forbedringspotentiale i forhold til uddelegering og koordinering af opga-
ver og ansvar. De beskrives som ikke ’opmærksomme på de ressour-
cer der er i deres arbejdsteam og vælger derfor at stå helt alene med 
opgaverne’.  
 
Endelig fremhæves vigtige kompetencer som: 
 Empati  
 Konflikthåndtering  
 Etik og menneskesyn 

Hvorvidt de nyuddannede sygeplejersker vurderes at besidde disse 
kompetencer kommenteres der ikke på.  
 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges 
 
Udelukkende aftagere fra somatikken byder ind med kompetencer der 
ikke er spurgt til i undersøgelsen og som betragtes som vigtige. Afta-
gerne fra somatikken udgør 78 % af de samlede aftagere i undersø-
gelsen. Aftagerne fra psykiatri og primær sundhedstjeneste er altså ik-
ke kommet med tilføjelser her til.  
Ser man på vurderingen af vigtigheden af de i undersøgelsen ti opstil-
lede kompetencer, vurderer somatikken kompetencen til at 'observere 
patienten og handle relevant og tilstrækkeligt på observationerne' som 
den vigtigste. Denne kompetence betragtes af 77 % af aftagerne fra 
somatikken som meget vigtig og af 19 % som vigtig. 
Samtlige af psykiatriens aftagere betragter kompetencen til at være 
'undrende og opsøgende i forhold til tilegnelse, vurdering og udvikling 
af ny viden med relevans for professionsområdet' som meget vigtig.  
Endelig vurderer aftagere fra primærsundhedstjeneste kompetencerne 
til at 'kunne prioritere og agere selvstændigt med klarhed over eget an-
svarsområde' samt at 'formidle sundhedsfremme og forebyggelse til 
patient/borger, så det understøtter patientens/borgerens håndtering af 
egen livssituation' som vigtigst. 80 % af aftagerne her fra betragter dis-
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se to kompetencer som meget vigtige, mens de resterende 20 % be-
tragter kompetencerne som vigtige.  
 
3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
80 % af aftagerne mener, at de nyuddannede sygeplejerskers kompe-
tencer i høj grad eller nogen grad er relevante i forhold til den funktion 
de udfører. 15 % finder kompetencer relevante i mindre grad. Mens 5 
% slet ikke finder kompetencerne relevante. 
 
Overordnet set er de nyuddannede sygeplejerskers kompetencer rele-
vante i forhold til den funktion de udfører? 
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4.Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
En betydelig del af respondenterne begrunder ansættelse af en dimit-
tend med, at vedkommende havde været i praktik på arbejdspladsen, 
og dermed var der et bedre kendskab til dimittendens personlighed og 
dennes kompetencer i forhold til det pågældende fagområde. 
Andre angiver mangel på sygeplejersker som begrundelsen, idet det 
var udelukkende nyuddannede, der søgte stillingen. Andre ledere har 
mere bevidst gået efter at få nyuddannede ansat bl.a. fordi de stiller 
krav til de erfarne medarbejdere i henhold til at holde sig ajour med sy-
geplejen. Andre ledere har forsøgt med ansættelse af dimittender at få 
en bedre alderssammensætning på arbejdspladsen. Enkelte respon-
denter vil gerne ansætte nyuddannede med den begrundelse, at de 
bedre kan formes eller uddannes til at blive rigtige gode sygeplejer-
sker.  
Nogle respondenter fremhæver, at dimittenderne blev valgt, fordi de 
fremstod velovervejet og engageret i jobsamtalen. Andre fremhæver, 
at dimittendens personlighed var afgørende for valget. 
 
 
5. Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
34 ud af de 40 respondenter har besvaret dette spørgsmål – heraf to 
respondenter, der svarer, at de ikke har nogen mening herom. 
Aftagerne fremhæver særligt to ting. 
Igen er det, ligesom i aftagernes 1., 2. og 3.prioritering af de vigtigste 
kompetencer, praksis der er i fokus.  
 
 
Sammenhæng mellem teori og praksis 
 
For det første drages en bedre sammenhæng mellem teori og praksis 
frem gentagne gange. Dette er i tråd med aftagernes prioritering af de 
praktiske sygeplejefaglige kompetencer jævnfør afsnittet omkring prio-
ritering af de tre vigtigste kompetencer. Det nævnes, at denne sam-
menhæng allerede er væsentligt forbedret i de senere år, men at end-
nu højere opprioritering ønskes. Der ønskes ’I højere grad refleksion til 
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det praktiske og at få koblet teorien på praksis, […] da de nyuddanne-
de har svært ved at handle ud fra deres observationer’. Videre beskri-
ves det, at ’de studerende mangler praktiske færdigheder i helt grund-
læggende sygepleje og akut dårlige patienter. – nyuddannede sygeple-
jersker bliver ofte ”forskrækkede” over den virkelighed de møder’.  
 
 
Praktikken 
 
Det andet område der i særlig høj grad ønskes opprioriteret i uddan-
nelsen er praktikken, hvilket knytter an til ovennævnte ønske om bedre 
sammenhæng mellem teori og praksis, og generel større praksiserfa-
ring. Praktikkerne beskrives som ’der hvor teorien bliver udfordret og 
der hvor man lærer at være en del af en gruppe og løfte alle opgaver i 
fællesskab med fokus på tværfagligt samarbejde, kvalitetsarbejde, 
kompetencer og prioritering, ”virkeligheden i sygeplejen” ’. Videre øn-
skes dels en forventningsafstemning, når de studerende kommer i kli-
nisk praktik mellem de studerendes forventninger og ’virkeligheden’ i 
praktikken. Og dels en afstemning mellem opsatte mål for praktikken 
og hvad der reelt lader sig gøre og forventes efter endt uddannelse. 
Disse to områder nævnes af over halvdelen af aftagerne og prioriteres 
dermed samlet set højest. 
 
 
Øvrige områder der ønskes opprioriteret 
 
Men også tre øvrige områder/kompetencer ønskes opprioriteret af en 
række aftagere. 
Der er for det første tale om tværfaglighed og i forlængelse heraf at 
kunne uddelegere og koordinere arbejdet.  
For det andet ønskes uddannelsens naturvidenskabelige element op-
prioriteret. 
Og for det tredje ønsker aftagerne, at man fra uddannelsens side sø-
ger at skabe grobund for og rum til at de studerende kan udvikle selv-
stændighed og engagement både på skolen og i klinikken, da det skil-
dres, at engagerede studerende lærer mest og bliver bedre sygeplejer-
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sker. Det beskrives også, at ’de dygtige studerende går glip af megen 
viden/erfaring som de kunne få, hvis de fik ”lov til lidt mere selv...”.  
 
Opsamlende ønskes altså først og fremmest dels en opprioritering af at 
skabe en bedre sammenhæng mellem teori og praksis, og dels en op-
prioritering af praktikkerne. 
Derudover ser aftagerne også gerne en opprioritering af tværfaglighed, 
naturvidenskab og rum til at udvikle selvstændighed og engagement.   
 
 
6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
37 ud 40 aftagere er kommet med bud på, hvilke kompetencer, der er 
behov for på de enkelte arbejdspladser om 5 år. Særligt fire kompeten-
cer går igen: 
For det første fremhæves fleksibilitet, omstillingsparathed og udvik-
lingsorientering som vigtig. 
For det andet drages specialisering af sygeplejerskerne i forhold til 
konkret arbejdsområde frem. 
For det tredje vægtes overblik og i forlængelse heraf evnen til stress-
håndtering samt prioritering af arbejdsopgaver, gerne med en økono-
misk bevidsthed i baghovedet.  
For det fjerde vurderer aftagerne tværfaglighed og at kunne fungere i 
en gruppe som en også i fremtiden vigtig kompetence. 
Endvidere nævnes også IT-kundskaber, solid viden om grundlæggen-
de sygepleje samt dokumentation af sygeplejen som betydningsfulde 
kompetencer om 5 år.  
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne  
 
Nyuddannede sygeplejersker fra Metropols bidrag med nytækning og 
udvikling indenfor professionen  
 
20 % af aftagerne vurderer, at nyuddannede sygeplejersker fra Metro-
pol i høj grad bidrager med nytænkning og udvikling inden for professi-
onen, mens 53 % mener, at dimittenderne i nogen grad bidrager hertil. 
Ud af de resterende 28 % mener 23 %, at de nyuddannede sygeplejer-
sker bidrager i mindre grad og 5 % mener, at de slet ikke bidrager her-
til. Altså mener to tredjedele af aftagerne at dimittenderne i nogen eller 
høj grad bidrager med nytænkning og udvikling inden for professionen.  
 
Bidrager nyuddannede sygeplejersker fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor professionen? 
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Nyuddannede sygeplejersker fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen 
 
5 % af aftagerne finder, at nyuddannede sygeplejersker fra Metropol i 
høj grad bidrager med nytænkning og udvikling inden for organisatio-
nen, mens 28 % mener, at dimittenderne i nogen grad bidrager her til. 
35 % mener, at de nyuddannede i mindre grad bidrager her til og 33 % 
mener, at de slet ikke bidrager her til. To tredjedele af aftagerne mener 
altså, at de nyuddannede kun i mindre grad eller slet ikke bidrager med 
nytænkning og udvikling inden for organisationen.  
 

Bidrager nyuddannede sygeplejersker fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen? 

 
 
Det kan altså konkluderes, at aftagerne overvejende vurderer, at de 
nyudannede sygeplejersker i høj eller nogen grad bidrager med ny-
tænkning og udvikling inden for professionen, mens majoriteten af af-
tagerne vurderer, at dimittenderne blot i mindre grad eller slet ikke bi-
drager til nytænkning og udvikling indenfor organisationen. Sidstnævn-
te kan bl.a. hænge sammen med de rammer og vilkår for bidrag til ny-
tænkning og udvikling, som er inden for organisationen.   

 



 

 

62 

Sygeplejerskeuddannelsens handleplan 
 

1) Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Uddannelsen har udarbejdet en samlet handleplan for analyse og an-
vendelse af resultaterne af aftagerundersøgelsen, der fremgår af ved-
hæftede handleplans ark. 
Sygeplejerskeuddannelsen henviser til samme handleplan under pkt. 2 
– 7. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater 
 
Internationalisering 
Baggrund 
Internationalt Team har ønsket at få kendskab til aftagernes vurdering 
af udvekslingsophold i udlandet. Aftagerne er derfor blevet spurgt om, 
på hvilken måde det har betydning for valget af hvem de ansætter, om 
den nyuddannede sygeplejerske gennem sin uddannelse har erfarin-
ger fra et udvekslingsophold i udlandet? 
Internationalt Team har modtaget materialet fra spørgsmålet og drøfte-
de på deres møde den 11. august, hvilken information de har fået fra 
disse resultater, samt hvordan de kunne handle på dem. 
De fleste aftagere angiver, at udvekslingsophold i udlandet ingen be-
tydning har for, hvem de ansætter. Det kan dog have betydning, hvis 
den studerende har været ude med afdelingens speciale. Det, som i 
nogle aftageres øjne giver et udvekslingsophold betydning, er, når di-
mittenderne kan beskrive, hvilke betydning det har haft for dem og 
hvordan de kan bruge dette i deres fremtidige job. 
En angav, at udviklingsophold kunne have en negativ betydning. 
 
Konklusion 
Teamet konkluderede: 
1. at det er bemærkelsesværdigt, at så få af aftagerne er opmærk-
somme på de kompetencer, som studerende opnår gennem et udveks-
lingsophold. 
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2. at de studerende, som har været på udveksling er måske ikke helt 
bevidste om, hvilke kompetencer de opnår gennem deres udvekslings-
ophold og hvordan de kan bruge dem i deres uddannelse og kommen-
de job. 
 
Handling 
Internationalt Team i Sygeplejerskeuddannelsen har fra september 
2010 taget initiativ til at arbejde systematisk med, at de studerende bli-
ver mere opmærksomme på de kompetencer de opnår gennem deres 
udvekslingsophold. Systematikken sker gennem, at alle udvekslings-
studerende efter endt ophold indkaldes til et møde i forbindelse med 
deres interne prøve. Formålet med mødet er primært at drøfte, hvilke 
kompetencer de har opnået, så de studerende bliver mere bevidste om 
det og selv kan fremføre det i løbet af uddannelsen og senere i job-
sammenhænge. På mødet bliver de studerende også opfordret til at 
bringe deres internationale erfaringer i spil i klasserummet i løbet af 
uddannelsen. Internationalt Team i Sygeplejerskeuddannelsen har og-
så taget initiativ til at arbejde systematisk med, at de kliniske vejledere i 
Region Hovedstaden bliver mere opmærksomme på de kompetencer, 
som de opnår gennem et udvekslingsophold. Dette foregår på halvårli-
ge møder med de kliniske vejledere, som i forvejen afholdes. 
Internationalt Team i Sygeplejerskeuddannelsen vil i foråret 2011 tage 
stilling til, hvordan vi i Sygeplejerskeuddannelsen kan arbejde mere 
systematisk med, at underviserne i uddannelsen bliver mere opmærk-
somme på de kompetencer, som de studerende opnår gennem et ud-
vekslingsophold og hvordan dette evt. kan bringes i spil i undervisnin-
gen. 
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Handleplan 

 
                 Fortsættes næste side 
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Jordemoderuddannelsen 

 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 
Jordemoderuddannelsen aftagerfelt er lille. Uddannelsen har sendt 
spørgeskemaet ud til 6 ledere, som arbejder med varetagelse af føds-
ler, svangreomsorg eller barselsomsorg. Svarprocenten er 83.  
De 5 respondenter har alle ansat min. 1 dimittend fra Metropol inden 
for de sidste 2 år.   
I det følgende er en analyse af respondenterne besvarelser. 
 
 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
Samtlige 10 kompetencer vurderes af alle fem aftagere i undersøgel-
sen til at være vigtige eller meget vigtige. Syv af kompetencerne vurde-
res af samtlige aftagere som meget vigtige. Der er tale om 1) 'selv-
stændig varetagelse af jordemoderkonsultationen', 2) 'opspore og er-
kende patologiske tilstande i graviditeten', 3) 'selvstændigt at varetage 
den spontant forløbende fødsel', 4) 'opspore og erkende patologiske 
tilstande under fødslen', 5) 'vurdere behovet for smertelindring til fø-
dende', 6) 'suturering efter fødslen', 7) 'observation af nyfødte'.  
For aftagernes 1., 2. og 3. prioritering af disse kompetencer se afsnit 2.  
 
Ser man på, hvor højt aftagerne vurderer dimittendernes niveau inden 
for de ti opstillede kompetencer er vurderingen generelt fin. 
Mest positivt vurderes følgende fire kompetencer, da niveauet her in-
denfor vurderes som middel til meget højt af alle respondenter. Der er 
tale om 1) 'selvstændig varetagelse af jordemoderkonsultationen, 2) 
'opspore og erkende patologiske tilstande i graviditeten', 3) 'selvstæn-
digt at varetage den spontant forløbende fødsel' samt 4) 'observation 
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af nyfødte'. 
Niveauet indenfor de øvrige kompetencer vurderes som middel til højt, 
dog med to undtagelser. For det første vurderes niveauet indenfor 
kompetencen til 'suturering efter fødslen' af tre ud af fem aftagere som 
lavt eller meget lavt, mens de øvrige to aftagere vurderer niveauet til at 
være middel. For det andet vurderes niveauet indenfor kompetencen til 
'journalføring' af en enkelt aftager til at være lavt, mens øvrige fire afta-
gere vurderer det som middel til højt. 
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Jævnfør nedenstående tabeller 
 
Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Generelt er der en fin sammenhæng mellem vigtigheden af kompeten-
cerne og de nyuddannede jordemødres niveau inden for kompetencer-
ne, da samtlige kompetencer vurderes som vigtige samtidig med, at ot-
te ud af ti kompetencers niveau vurderes som middel til meget højt.  
Men i forhold til to af kompetencerne er der mindre sammenhæng mel-
lem vigtighed og niveau. 
For det første vurderes kompetencen til 'suturering efter fødslen' til at 
være meget vigtig, men niveauet indenfor kompetencen vurderes som 
meget lavt eller lavt af tre ud af fem aftagere. De øvrige to aftagere 
vurderer niveauet inden for kompetencen til at være middel.  
For det andet vægtes 'journalføring' til at være meget vigtig eller vigtig, 
mens en enkelt aftager vurderer niveauet hos de nyuddannede jorde-
mødre her indenfor til at være lavt, mens øvrige fire aftagere vurderer 
niveauet til at være middel eller højt.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste? 
 
Kompetencen til 'selvstændigt at varetage den spontant forløbende 
fødsel' vægtes som 1.prioritet af tre ud af fem aftagere. De øvrige to af-
tagere udpeger kompetencen til at 'opspore og erkende patologiske til-
stande under fødslen' som 1.prioritet. 
Denne kompetence vægtes også som 2.prioritet af to af aftagerne, 
mens de tre øvrige vælger kompetencen til at 'opspore og erkende pa-
tologiske tilstande i graviditeten' som 2.prioritet. 
Som 3.prioritet vægter aftagerne de tre allerede omtalte kompetencer 
samt kompetencen til 'selvstændig varetagelse af jordemoderkonsulta-
tionen'.  
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer vigtige 
 
Ingen af de fem aftagere har tilføjet kompetencer til de 10 opstillede. 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges 
 
Da der i undersøgelsen kun er fem aftagere, som er spredt på tre for-
skellige arbejdsområder er grundlaget til at gå ind i dette punkt for 
snævert, hvorfor sammenhængen mellem ansættelsesstedets ar-
bejdsområde og efterspurgte kompetencer ikke vil blive behandlet. 
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Samtlige aftagere finder, at de nyuddannede jordemødres kompeten-
cer i høj eller nogen grad er relevante i forhold til den funktion de udfø-
rer. 
To ud af fem aftagere vurderer, at kompetencerne i høj grad er rele-
vante. Mens de resterende tre vurderer, at kompetencerne i nogen 
grad er relevante.  
 
 
Overordnet set er de nyuddannede jordemødres kompetencer relevan-
te i forhold til den funktion de udfører 
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4.Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
Respondenterne svarer helt overvejende, at jordemødrene er den ene-
ste faggruppe, som kan varetage de aktuelle opgaver på arbejdsplad-
sen. 
 
5.Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
Fire ud af fem aftagere er kommet med bud på, hvad der bør have en 
højere prioritet i uddannelsen. Der nævnes bl.a.: 
 
■ Suturere 
■ Klinisk kompetence 
■ Familiedannelse 
■ Rådgivning om amning 
■ Fokus på at gøre de studerende sikre nok til at varetage en fødsel 

selvstændigt 
■ Sikre at uddannelse og virkelighedens verden passer bedre sammen 
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
Alle fem aftagere kommer med bud på kompetencer, der er særligt 
brug for om fem år. 
Der er her flere gengangere fra spørgsmålet om, hvad der bør have en 
højere prioritet i uddannelsen. 
Der nævnes bl.a.: 
 
■ Selvstændighed og større sikkerhed i udførslen af opgaverne. 
■ Viden om og kompetence til familiedannelse 

■ Rådgivning til par der hurtigt udskrives 

■ Mere viden om psykisk sårbare gravide 

■ Mere viden om og kompetencer til vejledning omkring sundheds-
fremme/forebyggelse. 

■ Bredere funktionsområde 

■ Interesse for tværfagligt samarbejde 

■ Interesse for forskning og faglig udvikling 

■ Økonomisk ansvarlighed 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede jordemødre fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed  
 
Aftagerne mener, at de nyuddannede jordemødre fra Metropol i høj 
grad eller i nogen grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor 
faglighed. 
To ud af fem aftagere mener, at de i høj grad bidrager her til, mens de 
resterende tre mener, at de nyuddannede i nogen grad bidrager her til.  
 
 
Bidrager nyuddannede jordemødre fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed 
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Nyuddannede jordemødre fra Metropols bidrag til udvikling og nytænk-
ning indenfor organisationen 
 
Én af de fem aftagere mener, at de nyuddannede jordemødre fra Me-
tropol i høj grad bidrager til udvikling og nytænkning indenfor organisa-
tionen. To af aftagerne mener, at de nyuddannede i nogen grad bidra-
ger her til. Mens de resterende to mener, at de nyuddannede i mindre 
grad bidrager til udvikling og nytænkning indenfor organisationen. 
 
 
 
Bidrager nyuddannede jordemødre fra Metropol med udvikling og ny-
tænkning indenfor organisationen? 

 
 
 
 



 

 

77 

Jordemoderuddannelsens handleplan 
 
1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling:  
 
Samtlige kompetencer vurderes vigtige/meget vigtige, heraf vurderes 
syv som værende meget vigtige. Da aftagerne på trods af muligheden 
herfor ikke har anført yderligere vigtige kompetencer, vurderes det at 
være relevante kompetencer der er spurgt ind til i undersøgelsen. I for-
hold til niveauet for dimittendernes kompetencer, vurderes dette gene-
relt som middel til højt, med undtagelse af kompetencen "Suturering ef-
ter fødslen", her vurderes niveauet af 40 % som middel hvorimod 60 % 
vurderer kompetencen som værende lav eller meget lav. Med hensyn 
til kompetencen "Journalføring" vurderes denne som værende middel 
til høj af 80 % af aftagerne, hvorimod 20 % vurderer denne kompeten-
ce som lav. 
 
Handleplan:  
At netop suturering skal opprioriteres er kendt og diskuteret på uddan-
nelsen. Udover en dialog med de kliniske uddannelsesansvarlige, er 
der på nuværende tidspunkt et arbejde i gang for at kortlægge mulig-
hed/behov for køb af licenser til brug af e-læring ved suturering, i form 
af programmet "Gyn-Zone". Fagansvarlig underviser Lena Eriksen er i 
dialog med de kliniske uddannelsesansvarlige mhp. behovsafklaring 
samt optimering af brugen af e-læringssystemet, hvilket giver mulighed 
for såvel teoretiske som praktiske øvelser, idet der med licensen til det-
te program medfølger fantomer der kan anvendes ved suturering. 
En opprioritering af brug af netop e-læringsprogrammet vil endvidere 
medvirke til en synliggørelse for studerende, i forhold til muligheder for 
fremadrettet at vedligeholde og indhente viden på dette område.  Pro-
grammet, der stadighed er under udvikling, bygger på nyeste evidens-
baseret forskning, og er til rådighed for ansatte på stort set alle føde-
steder. 
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Journalføring er en disciplin der udover viden kræver erfaring, det vur-
deres derfor at niveauet, der trods alt vurderes middel til højt af 80 % af 
aftagerne, skal ses i lyset af den nyuddannedes praksiserfaring.  
For at afdække behovet for kendskab til, og brug af EPJ (Elektronisk 
Patient Journal), initieres en erfaringsudveksling med de kliniske ud-
dannelsesansvarlige undervisere, med henblik på at afsøge grundlaget 
for fx at inddrage kendskab til og brug af EPJ mere synligt i uddannel-
sen 
 
Ovenstående arbejde pågår efterår/forår 2010-2011 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
nelsesleder Bodil Møller. 
 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Ifølge aftagerne vurderes kompetencerne "Selvstændigt at varetage 
den spontant forløbende fødsel", samt "Opspore og erkende patologi-
ske tilstande under fødslen" af samtlige aftagere til at være de vigtigste 
af de adspurgte kompetencer, efterfulgt af kompetencen "Selvstændig 
varetagelse af jordemoderkonsultationen" Ingen aftagere har, trods 
mulighed herfor, anført yderligere kompetencer der vurderes som vigti-
ge. 
 
Handleplan: 
De angivne kompetencer vurderes som kernekompetencer i forhold til 
Jordemoderens selvstændige varetagelse af virksomhedsområdet. 
Fremadrettet tilsigtes det at fastholde og videreudvikle undervisningens 
indhold og niveau, i den teoretiske og praktiske del der udgør kompe-
tencernes grundlag. Ved til stadighed at afsætte nødvendige jordmo-
derfagligt kvalificerede undervisningsressourcer, sikres fastholdelse og 
udvikling af grundlaget for de, af aftagerne vurderede, vigtigste kompe-
tencer. 



 

 

79 

 
Dette arbejde foregår til stadighed og fremadrettet, uden tidsfastsæt-
telse. 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
nelsesleder Bodil Møller 
 
 
3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Overordnet set vurderes de nyuddannede jordemødres kompetencer 
for relevante eller højest relevante. 
 
Handleplan: 
I forhold til fortsat implementering og fortsat udvikling af ny studieord-
ning, tilstræbes det at fastholde bredde og dybde på såvel den teoreti-
ske undervisning som den kliniske praksiserfaring. Et middel til dette er 
at sikre tilstrækkelige kvalificerede undervisningsressourcer i såvel den 
teoretiske som den kliniske uddannelse. Endvidere fokuseres på en 
fortsat tæt kontakt til såvel aftagere som de klinisk uddannelsesansva-
lige undervisere, der via forankring i klinikken kan medvirke til at sikre 
at der til stadighed er fokus på, at de kompetencer der opereres med i 
uddannelsesplanlægningen er de mest relevante. 
 
Dette arbejde foregår til stadighed og fremadrettet, uden tidsfastsæt-
telse. 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
nelsesleder Bodil Møller 
 
 
 4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling af resultaterne, og hvordan det forhol-
der sig hertil: 
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Det er udelukkende uddannede jordemødre, der selvstændigt kan va-
retage den spontant forløbende fødsel, og derfor udelukkende ansæt-
tes i de stillinger der spørges ind til. 
 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Områder der nævnes er bl.a. 

 Suturering 
 Familiedannelse, 
 Klinisk kompetence 
 Rådgivning om amning  
 Fokus på at gøre de studerende sikre nok til selvstændigt at va-

retage fødsler 
 Sikre at uddannelse og virkelighedens verden hænger sam-

men. 
 

Ovenstående områder er alle områder der på hver sin måde er ind-
tænkt i ny studieordning, og nogle af områderne, bl.a. suturering som 
tidligere nævnt, er på nuværende tidspunkt ved at undergå en reforma-
tion med henblik på optimering af læringsgrundlaget for dette. Enkelte 
områder, bl.a. "Sikre at uddannelse og virkelighedens verden hænger 
sammen", vil til stadighed være et omdrejningspunkt der indeholder fle-
re, engang imellem modsatrettede perspektiver. Jordemoderuddannel-
sen skal, udover at uddanne Jordemødre til den aktuelle praksis bru-
gerne efterspørger og har behov for, også være innovativ, nyskabende 
og nytænkende. Dette harmonerer ikke altid med en arbejdskraft der 
både her og nu skal bidrage til at tilfredsstille det aktuelle aftagerbehov, 
men også til stadighed være fremadrettet og nytænkende med henblik 
på at sikre et ressource og videngrundlag for en stadig udvikling af 
svangreomsorg og fødselshjælp.  
 
Det er uddannelsen opfattelse, at de ovenfor nævnte kompetencer til 
"familiedannelse" og "ammerådgivning" er indtænkt i nuværende stu-
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dieordning. Da analyserne alle er foretaget på baggrund af gammel 
studieordning, vil det være relevant at afvente en analyse der foretages 
på baggrund af en fuldt ud implementeret ny studieordning, for at af-
dække om kompetencerne fremadrettet skal opprioriteres i uddannel-
sesplanlægningen. 
 
Handleplan: 
På Jordemoderuddannelsen optages et stigende antal meget unge 
studerende, helt uden erhvervs- eller øvrig livserfaring. Fra videndeling 
med klinisk uddannelsesansvarlige undervisere, studievejleder samt de 
studerende selv, ved vi at en del af disse unge ikke føler sig personligt 
sikre i forhold til at turde tage det ansvar det kræver, at varetage føds-
lerne selvstændigt. Jordmoderuddannelsen vil fremadrettet indføre mu-
lighed for supervision som middel til at styrke den enkelte studerende i 
forhold til at turde tage ansvar for selvstændig varetagelse af virksom-
hedsområdet. Supervisionen tænkes varetaget af lektor Vibeke de 
Lichtenberg, der er uddannet på masterniveau til at forestå supervisi-
on. Supervisionen er ligeledes et vigtigt middel i bestræbelserne på at 
fastholde studerende i uddannelsen, og senere også i arbejdslivet. 
 
Implementering af dette område pågår forår /efterår 2011 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
nelsesleder Bodil Møller. 
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Der er flere forskellige bud på kompetencer, der ifølge aftagerne vil 
være særligt brug for om 5 år. Jordemoderuddannelsen har fokuseret 
særligt på følgende kompetencer i et udviklingsperspektiv for de kom-
mende år: 

 Rådgivning til par der hurtigt udskrives 
 Mere viden om og kompetence til vejledning omkring sund-

hedsfremme og forebyggelse 
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En kompetence omhandlende: 
 Mere viden om psykisk sårbare gravide 

I ny studieordning er der fokus på ovenstående, og vi afventer derfor 
den fremadrettede implementering, idet denne del ligger relativt sent i 
uddannelsen, og derfor endnu ikke er synlig i den hidtidige implemen-
tering af ny studieordning. 
 
Handleplan: 
At fødende i dag udskives tidligt, ofte få timer efter fødslen er et faktum 
der skal indtænkes i nuværende undervisning. Der vil derfor være øget 
behov for at de studerende opnår specifik viden om hvad en tidlig ud-
skrivning betyder for familiedannelsesprocessen, amning, observation 
af det nyfødte barn mv. 
På første modul skal undervisningen i barselsomsorg målrettes det /de 
første døgn efter fødslen, specifikt puerperiet, omsorgen i barselsperi-
oden og ammerådgivning. Fagansvarlig Eva Rydahl inddrages i udvik-
ling og implementering af ovenstående. Det mere centrerede fokus kan 
betyde at den dybere viden om fx hele puerperiet, blødning, amning 
fremadrettet osv. må indtænkes i senere undervisningsforløb. I udvik-
lingen af dette inddrages i fornødent omfang relevante undervisere fra 
modul 6-12. 
I forhold til at vurdere, sætte fokus på og optimere de studerendes 
kompetencer indenfor "viden om og kompetence til vejledning omkring 
sundhedsfremme og forebyggelse", initierer uddannelsen via Nynne 
Sindberg (der indgår i arbejdsgruppen med Portfolie som redskab til 
læring i klinikken), en dialog med de klinisk uddannelsesansvarlige 
med henblik på at tydeliggøre kompetencen som en del af erfarings-
skemaerne. Ved at sætte fokus på erfaringsskemaerne, opnår de stu-
derende at det er et område der skal afsættes tid og fokus på i forhold 
til at oparbejde de nødvendige kompetencer. 
 
Implementering af dette område pågår forår /efterår 2011 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
nelsesleder Bodil Møller 
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7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Ifølge aftagerne vurderes det at de studerende i middel til høj grad bi-
drager med nytænkning og udvikling indenfor fagligheden. 
Fra Jordemoderuddannelsens side vurderes det, at der for nyuddan-
nede bruges en del energi på at omstille sig fra studie til arbejdsliv, im-
plementere arbejdsgange og processer i forhold til at være ny på en 
arbejdsplads, Det kan derfor diskuteres om det bidrag de nyuddannede 
giver til nytænkning og udvikling afspejles i det skitserede. 
 
Handleplan: 
Den samlede campusstrategi lægger op til at flere bachelorprojekter 
skal have tilknytning til forskning i klinisk praksis, hvilket fremadrettet vil 
styrke den nyuddannede i forhold til at medvirke til nytænkning og ud-
vikling af fagligheden. 
I forhold til at sikre at nyuddannede også fremadrettet bidrager til ny-
tænkning og udvikling, sættes specifikt fokus på bachelorprojektets 
forankring i klinikken. De nuværende kriterier for bachelorprojekter, ta-
ger udgangspunkt i projektets forankring i klinisk praksis. Dette tydelig-
gøres yderligere ved inddragelse af klinisk uddannelsesansvarlige som 
vejleder eller medvejleder på bachelorprojekterne. Fremadrettet skal 
klinisk uddannelsesansvarlige fortsat tilbydes/inddrages i funktionen 
som vejleder eller medvejleder på bachelorprojektet, for at medvirke til 
at sikre den kliniske forankring, og dermed optimere muligheden for at 
viden fra bachelorprojektet senere kan støtte den nyuddannede jorde-
moder i at medvirke til nytænkning og udvikling på arbejdspladsen. Da 
en stor del af de uddannelsesansvarlige ingen/ringe erfaring har med 
vejledning og eksamination af bachelorprojekter, tilbydes supervision 
fra uddannelsen. 
 
Dette arbejde foregår til stadighed og fremadrettet, dog med specielt 
fokus på forår /efterår 2011. 
 
Overordnet ansvarlig for initiering af ovenstående processer er uddan-
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nelsesleder Bodil Møller 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater.                                            
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 

Der er ikke i analyseresultaterne fremkommet andre vigtige undersø-
gelsesresultater end de hidtil nævnte. 

9) Formidling af viden om aftagerundersøgelsen. 

Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 

Aftageranalysens resulter og den udarbejdede handlingsplan forelæg-
ges:  

 Underviserne på uddannelsen på pædagogisk møde den 
27.10.2010 

 Studierådet på næstkommende møde den 18.11.2010 
 Uddannelsesudvalget på mødet den 01.12.2010  
 De klinisk uddannelsesansvarlige undervisere på næstkom-

mende fællesmøde 
 Endvidere sørger kvalitetskoordinator for at formidle analysere-

sultater og handleplaner til aftagerne 
 Analysen og handleplaner lægges tilgængeligt på Fronter no-

vember/december 2010 
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Ergoterapeutuddannelsen 

 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 

Ergoterapeutuddannelsen har sendt spørgeskemaet ud til 65 ledere, 
som arbejder på hospital, i kommune, i et privatfirma eller andet. 
Svarprocenten er 48, hvoraf 17 aftagere har ansat min. 1 dimittend fra 
Metropol inden for de sidste 2 år. 
I det følgende er en analyse af respondenternes besvarelser. 
 
 

1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau1 
 

Samtlige 10 kompetencer vurderes overvejende af alle aftagerne som 
vigtige til meget vigtige. Heraf vurderes to udelukkende som vigtige el-
ler meget vigtige. Der er tale om 1) 'kan reflektere over aktiviteters te-
rapeutiske potentiale for relevante målgrupper, samt 2) 'kan iværksæt-
te aktiviteter og udfordringer, der er tilpasset borgerens aktuelle situati-
on, helbred samt sociale og fysiske omgivelser'. De resterende kompe-
tencer vurderes som meget vigtige eller vigtige af min. 80 % af afta-
gerne. Dog med undtagelse af to kompetencer, der af ¼ af aftagerne 
vurderes som middel vigtige. Dette er 1) 'kan indsamle og fortolke rele-
vante data fra videnskabelig/dokumenteret viden ved løsning af ergote-
rapeutiske problemstillinger' og 2) ' kan afgrænse og definere sit pro-
fessionelle handlerum og myndighedsområde i overensstemmelse 
med samfundsudviklingen og udviklingen indenfor sundhedsvæsenet'.  
 

                                                           
1 I forbindelse med gennemførslen af aftagerundersøgelsen for ergoterapeutuddannelsen er der 
opstået en fejlkilde vedr. kompetencespørgsmålene, da svarkategorien 'middel' der skulle være 
en valgmulighed under spørgsmålet 'Hvor højt vurderer du de nyuddannedes niveau indenfor de 
udvalgte kompetencer?' i stedet er kommet ind under spørgsmålet  ' Hvor vigtige vurderer du ne-
denstående kompetencer er for nyuddannede?'. Der er taget højde for fejlen i analysen.  
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Ser man på, hvor højt aftagerne vurderer dimittendernes niveau inden-
for de 10 opstillede kompetencer er vurderingen generelt fin. Majorite-
ten af aftagerne vurderer dimittendernes niveau indenfor samtlige 
kompetencer til at være højt eller meget højt. Særligt højt vurderes ni-
veauet indenfor kompetencen 'kan anvende den ergoterapeutiske ar-
bejdsproces til identifikation af borgerens aktivitetsbehov', hvis niveau 
vurderes som højt eller meget højt af knapt 90 % af aftagerne. 
Der er dog fem kompetencer, hvis niveau vurderes som lavt eller me-
get lavt af omkring 1/3 af aftagerne. Der er tale om 1) 'kan iværksætte 
aktiviteter og udfordringer, der er tilpasset borgerens aktuelle situation, 
helbred samt sociale og fysiske omgivelser', 2) 'kan tilpasse sig nye si-
tuationer, og er kreativ i sin problemløsning og beslutningstagen i 
samarbejdet med borgeren', 3) 'kan indsamle og fortolke relevante da-
ta fra videnskabelig/dokumenteret viden ved løsning af ergoterapeuti-
ske problemstillinger', 4) 'kan skabe faglig udvikling indenfor det ergo-
terapeutiske professionsområde', 5) 'kan prioritere selvstændigt ergote-
rapeutisk indsats i forhold til borgerens behov, de givne rammer og re-
surser'. Endelig vurderer 47 % af aftagerne niveauet som lavt indenfor 
kompetencen 'kan skabe faglig udvikling indenfor de ergoterapeutiske 
professionsområde'. 
 
Jævnfør nedenstående tabeller 
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Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Generelt er der en fin sammenhæng mellem vigtigheden af kompeten-
cerne og de nyuddannede ergoterapeuters niveau, da samtlige kompe-
tencer vurderes som middel vigtige til meget vigtige, mens niveauet in-
denfor kompetencerne vurderes som højt til meget højt af størstedelen 
af aftagerne. 
Men i forhold til to kompetencer er der mindre sammenhæng mellem 
vigtighed og niveau. 
For det første kompetencen 'kan afgrænse og definere sit professionel-
le handlerum og myndighedsområde i overensstemmelse med sam-
fundsudviklingen og udviklingen indenfor sundhedsvæsenet' som vigtig 
eller meget vigtig af over ¾ af aftagerne, mens niveauet vurderes som 
lavt af 47 % af aftagerne. 
For det andet vurderer samtlige aftagere kompetencen 'kan iværksætte 
aktiviteter og udfordringer, der er tilpasset borgerens aktuelle situation, 
helbred samt sociale og fysiske omgivelser' som vigtig eller meget vig-
tig. Men niveauet vurderes som lavt af knapt 1/3 af aftagerne.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste? 
 
I aftagernes 1., 2., og 3.prioritering af de 10 opstillede kompetencer er 
aftagernes prioriteringer spredt over alle 10 kompetencer. 
Særligt vægtet er dog tre kompetencer, der går igen som 1., 2., og 
3.prioritet for mellem 18-24 % af aftagerne. Der er tale om 1) 'kan an-
vende viden om samspillet mellem aktivitetsudøvelse, funktionsevne, 
muligheder og rettigheder til aktiv deltagelse i samfundslivet for mål-
gruppen', 2) 'kan tilpasse sig nye situationer, og er kreativ i sin pro-
blemløsning og beslutningstagen i samarbejdet med borgeren, 3) ' kan 
prioritere selvstændig ergoterapeutisk indsats i forhold til borgerens 
behov, de givne rammer og resurser'.  
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer vigtige 
 
Syv af de 17 aftagere er kommet med bud på vigtige kompetencer, der 
ikke er spurgt til i undersøgelsen. 
Særligt fremhæves samarbejdskompetencer. Herunder viden om an-
dre faggruppers kompetencer for derved at udvide og forbedre det 
tværfaglige samarbejde. Samt konflikthåndtering i forbindelse med 
samarbejde. 
 
Derudover nævnes: 
■ At kunne arbejde i omskiftelig og uforudsigelig hverdag uden klare 

rammer. 
■ Evnen til at se ergoterapeutiske muligheder indenfor givne rammer 

som ikke er optimale. 
■ Evne til at fremføre og drøfte en patients situation på konference 

■ Sociale kompetencer 
■ Pædagogiske kompetencer 
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■ Organisatoriske kompetencer 
 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe- 
tencer der efterspørges 
 

Otte aftagere arbejder på hospital, otte i en kommune og en enkelt  
aftager i et regionalt socialpsykiatrisk tilbud. 
Ser man på vurderingen af vigtighed vurderer aftagerne fra  
hospitalsområdet to kompetencer som vigtigst, da disse vurderes som 
meget vigtige af 75 % af aftagerne og som vigtig af de resterende. Der 
er tale om 1) 'kan reflektere over aktiviteters terapeutiske potentiale for 
relevante målgrupper, og 2) ' kan iværksætte aktiviteter og  
udfordringer, der er tilpasset borgerens aktuelle situation, helbred samt 
sociale og fysiske omgivelser'.  
Hospitalsaftagerne kommer med seks af de syv bud på vigtige  
kompetencer, der ikke er spurgt til i undersøgelse. 
Den syvende kompetence byder de kommunale aftagere ind med. Der 
er tale om 'evnen til at se ergoterapeutiske muligheder indenfor givne  
rammer, der ikke er optimale'. 
De kommunale aftagere vurderer to kompetencer som de vigtigste, da 
88 % af aftagerne finder dem meget vigtige, mens de resterende finder 
dem vigtige. Der er tale om 1) ' kan reflektere over aktiviteters  
terapeutiske potentiale for relevante målgrupper', og 2) 'kan prioritere 
selvstændigt ergoterapeutisk indsats i forhold til borgerens behov,  
de givne rammer og resurser'. 
Aftageren fra det regionale socialpsykiatriske tilbud vurderer  
samtlige kompetencer som meget vigtige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

92 

 
 
 
3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Samtlige aftagere finder, at de nyuddannede ergoterapeuters kompe-
tencer i høj eller i nogen grad er relevante i forhold til den funktion de 
udfører. 53 % finder, at dimittendernes kompetencer i høj grad er rele-
vante. Mens de resterende 47 % mener, at dimittendernes kompeten-
cer i nogen grad er relevante. 
 
 
Overordnet set er de nyuddannede ergoterapeuters kompetencer rele-
vante i forhold til den funktion de udfører 
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4. Begrundelser for ansættelse af dimittenderne 

 
Flest respondenter, ud af de 16 som besvarer spørgsmålet, begrunder  
ansættelse af en dimittend med, at stillingen er normeret til en ergo- 
terapeut. Det er dermed en selvfølge, at det er en ergoterapeut, som 
skal ansættes og fokus synes i mindre grad at være på, om det er en  
nyuddannet eller en erfaren ergoterapeut. Andre begrunder valget i, at 
ergoterapeuter kan imødekomme patienternes behov, og en enkelt un- 
derstreger, at det er en nøgleprofession i forhold til rehabilitering.  
Enkelte respondenter begrunder endvidere ansættelserne i de person- 
lige kompetencer dimittenderne har.  
 
5. Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
12 ud af de 17 aftagere kommer med bud på, hvad der bør have en  
højere prioritet i uddannelsen.  
 
Særligt fremhæver en stor del af aftagerne evnen til at omsætte teori i 
praksis som en vigtig kompetence, der bør opprioriteres.  
Dimittenderne beskrives som teoretisk dygtige, men usikre og nervøse  
i forhold til praksis i form af patientkontakt, behandling, øvelser på  
kropsniveau og træningsopgaver.  
 
Videre nævnes følgende der bør opprioriteres i uddannelsen: 
■ Tro på ergoterapi som et vigtigt og godt fag. og tro på egen faglig-

hed. 
■ Øget fokus på den akutte patient i forhold til hospitalsansættelser 
■ F.O.T.T.  
■ Hjælpemidler, vurdering og ansøgning indenfor ældreområdet 
■ Aktiviteter og aktivitetsanalyser 
■ Overekstremitetens anatomi 
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
12 ud af 17 aftagere byder ind med fremtidige behov for kompetencer 
på arbejdspladserne. 
 
Særligt vægtes følgende kompetencer: 
■ Fleksibilitet og omstillingsparathed 
■ Innovation 
■ Faglig selvsikkerhed og faglig identitet både internt og eksternt 
 
Derudover nævnes: 
■ At deltage i hjemmerehabilitering og supervisere i forhold til pleje-

personalet 
■ Tværfagligt samarbejde 
■ Anvende teori i praksis 
■ Høj viden om vurdering af menneskers funktionsevne. Gerne ud-

danne studerende i at kunne AMPS-teste. 
■ Fokus på klientcentrering 
■ Grundigt kendskab til ET faglige teorier 
■ Evne til at kunne forstå og coache andre personer (patienters) situa-

tioner. Kunne møde patienterne der hvor de er og få deres resurse-
muligheder frem. 

■ Hurtige og effektive metoder til at vurdere patienternes genoptræ-
ningsbehov og aktivitetsniveau 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds- 
pladserne 
 
Nyuddannede ergoterapeuter fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed 
 
Aftagerne mener, at dimittender fra Metropol i høj grad eller i nogen 
grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor faglighed. 29 % 
mener, at de nyuddannede i høj grad bidrager her til, mens 71 % me-
ner, at dimittenderne i nogen grad bidrager her til. 
 
 
Bidrager nyuddannede ergoterapeuter fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor faglighed 
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Nyuddannede ergoterapeuter fra Metropols bidrag til udvikling og ny-
tænkning indenfor organisationen 
 
18 % af aftagerne mener, at de nyuddannede ergoterapeuter fra Me-
tropol i høj grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor orga-
nisationen. 24 % mener, at dimittenderne i nogen grad bidrager her til. 
41 % af aftagerne mener, at de nyuddannede i mindre grad bidrager 
her til. Mens 18 % mener, at dimittenderne slet ikke bidrager her til. 
Resultatet kan bl.a. hænge sammen med de organisatoriske rammer 
og vilkår dimittenderne arbejder under.  
 
 
Bidrager nyuddannede ergoterapeuter fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor organisationen 
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Ergoterapeutuddannelsens handleplan  
 
Afrapportering af aftagerundersøgelse på Ergoterapeutuddannel-
sen PH Metropol 2010 
Ergoterapeutuddannelsen har indhentet viden fra aftagerfeltet til  
videre udvikling af uddannelsen, aftagerne har blandt andet fået mulig- 
hed for at vurdere relevansen af udvalgte dimittend-kompetencer. 
Aftagerundersøgelsen indgår i Ergoterapeutuddannelsens kvalitets-    
udviklingsarbejde, der endvidere bygger på tæt løbende kontakt til afta- 
gerfeltet via råd og udvalg samt ved kontinuerlig kontakt med praksis- 
feltet, den professionelle forening og gennem nationale og  
internationale netværk. I denne afrapportering forholder ergoterapeut 
uddannelsen sig primært til, hvordan man vil arbejde videre i forhold til  
undersøgelsesresultaterne. Fokus er dermed på videreudvikling af  
uddannelsen, undersøgelsens resultater skal konkret indgå i evalue 
ring- og udviklingsarbejdet vedr. implementering af studieordning 2008  
og præsenteres i form af en handleplan for blandt andet denne proces. 
 
Afrapporteringen skal formidles til: 
Undervisere, studerende, Uddannelsesudvalg, Studieråd, Dialogforum, 
de studerendes råd.  
 
Overordnet kommentar: De vurderede nyansatte har været ansat i en 
periode med fusioner, strukturreformer og omlægninger indenfor både 
den regionale og kommunale sektor. Dette kan have indflydelse på de 
besvarelser, der er indhentet (uddybes i gennemgangen af punkterne). 
Ergoterapeutuddannelsen fik i 2008 en kompetencebaseret studieord-
ning, der i indhold og form er anderledes end den, som de dimitterede 
har fulgt. De kompetencer undersøgelsespersonerne har forholdt sig 
til, er kompetencer beskrevet i studieordning 2008 dvs. de kompetence 
mål, den gældende studieordning retter sig mod. Dette er et bevidst 
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valg, for at kunne afdække hvordan forventninger og behov i praksis 
kan mødes fremadrettet i forbindelse med den lokale udmøntning af 
studieordning 2008. Der vil derfor i afrapportering og handleplan blive 
refereret til studieordning 2008´s modulers form og indhold. 
 
1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
 
De 10 udvalgte kompetencer omfatter både kernefaglige grundkompe-
tencer og mere generelle professionelle kompetencer, der grundlæg-
ges på grunduddannelserne men som rodfæstes i den professionelle 
praksis. Svarene er derfor ikke overraskende i.f.t. vigtighedsvurderin-
gen. 
 
Ift. hvor højt de nyuddannedes niveau vurderes, kan man særligt hæfte 
sig ved besvarelse på kompetence 2, 4 og 9. 
Kompetence 2 og 4 : er en kernefaglig kompetencer, som dog kræver 
et både praktisk og teoretisk abstraktionsniveau for at blive praktiseret. 
At de dimitterendes niveau ikke vurderes så højt her, kan skyldes at 
skal dette praktiseres, skal konteksten understøtte en sådan praksis. 
I en mere og mere specialiseret og ydelsesbeskreven praksis, kan det 
være svært at udmønte disse kompetencer fuldt ud, da det ikke ligger 
indenfor praksisrammerne. Det er dog stadig vægtet som en vigtig 
kompetence af praksis. 
Kompetence 9: kræver faglig sikkerhed og kendskab til egne og andres 
faglighed. Dette er der øget fokus på i studieordning 2008, særlig med 
modul 5 som tværfagligt modul samt modul 12 med fokus på udvikling 
m.m. 
 
Handleplan:  
Handlemuligheder i forskellige former for praksisfelter skal tydeliggøres 
i både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Der skal være 
øget fokus på myndighedsrollen og krav om medledelse i mange for-
skellige stillingsstrukturer.  
Allerede i modul 1 og 2 på uddannelsen tales der om professionel rol-
levaretagelse bl.a. i det canadiske materiale om ergoterapi, disse kan 
yderligere levendegøres i forbindelse med klinisk undervisning m.v. 
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Myndighedsrollen og det at agere i et foranderligt social- og sundheds-
væsen skal ligeledes understøttes af forløb i modulerne 10-12 samt 
være en del af modul 5. 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Prioriteringen af de vigtigste kompetencer understøtter de fokusfelter 
studieordning 2008 er opbygget omkring i forhold til aktivitetsoriente-
ring. Og de foreslåede kompetencer i forhold til formidlings, pædagogi-
ske og sociale kompetencer, skal inddrages i uddannelsens fortløben-
de arbejde med udvikling af PBL og andre pædagogiske tilgange. 
 
Handleplan: 
Dette skal bl.a. diskuteres på Ergoterapeutuddannelsens seminar i 
marts 2011. 
Kompetenceudvikling i forhold til at kunne arbejde i uforudsigelige og 
omskiftelige rammer og til tider uhensigtsmæssige rammer, er en op-
gave som den teoretiske og praktiske uddannelse sammen skal finde 
løsninger på. 
Dette arbejde vil foregå i samarbejde med praksis på klinisk underviser 
netværksmøder, fælles uddannelsesdage m.v. i 2011.  
 
3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Denne opgørelse understøtter, at Ergoterapeutuddannelsen er i tråd 
med aftagerønsker og behov.  
 
Handleplan: 
Tendens skal følges i kommende undersøgelser, særligt efter den ful-
de implementering af studieordning 2008. 
 
4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Da undersøgelsesgruppen er kliniske undervisningssteder samtidig 
med at de er traditionelle ergoterapeutiske arbejdspladser, er det ikke 
overraskende at de fleste nyansatte er ansat som ergoterapeuter fordi 
det var stillinger normeret til ergoterapeuter. Det kunne i næst kom-
mende aftagerundersøgelse være interessant at afdække ikke – tradi-
tionelle ergoterapeutarbejdspladser, for at se deres begrundelser. 
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Der er ikke i denne undersøgelse tegn på at erfaring har stor betyd-
ning, det er et væsentligt budskab til kommende dimittender. 
Der kan opfordres til at ruste sig i forhold til de andre efterspurgte 
kompetencer. 
 
Handleplan:  
Indgår i den almindelige forberedelse af dimitterende ergoterapeuter. 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Evnen til at omsætte teori i praksis som en af Professionsuddannelser- 
nes væsentligste udfordringer. PBL som læringstilgang har nogle  
fordele  i forbindelse med at lære at anvende teori og opnå faglig  
sikkerhed men opfylder muligvis ikke hele behovet for større sikkerhed  
i forhold til praksiskompetencer såsom patientkontakt, øvelser på  
kropsniveau og træningsopgaver. Dette skal diskuteres i forbindelse  
med den løbende udvikling af PBL som læringstilgang samt andre  
læringstilgange og brug af forskellige pædagogiske metoder. 

 
Handleplan:  
Faglig kvalitet og evidens for faglig intervention skal være i fokus på 
uddannelser på bachelorniveau. Dette er fokus i modul 12, der samti-
dig åbner op for muligheden for at kombinere praksis og teori. Plan-
lægning og implementering af dette modul, skal blandt andet ske med 
denne viden i mente. Modul 12 første gang forår 2011. Udviklingstiltag 
i forbindelse med træningslejlighed og simulationstræning er blandt 
andet igangsat med udgangspunkt i behovene for øvelser på kropsni-
veau og træningsopgaver i forhold til tilrettelæggelse og udførelse af 
konkrete aktiviteter og aktivitets analyser. Igangsættes efteråret 2011. 
Modul 10 har særligt fokus på hjælpemidler og dette følges op med et 
valgfag vedrørende dette område. Implementeres 2011. 
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
De fremtidige behov forventes imødekommet med studieordning 2008 
samt det fokus ergoterapeutuddannelsen har haft på innovation de se-
neste år. 
 
Handleplan: 
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Internationalt modul i innovation. Valgfag i innovation. Implementeres 
2011-2012 
Der arbejdes på hvorledes AMPS kan tilbydes på grunduddannelses-
niveau. Skulle gerne være på plads til AMPS verdensnetværksmødet i 
København 2012. 
 
7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
Resultaterne afspejler i nogen grad den generelle kommentar, der ind-
ledte denne afrapportering. De studerende er uddannet med faglige 
kompetencer, som de heldigvis vurderes til at kunne bidrage godt med. 
Men de mangler den organisatoriske forståelse og sikkerhed i forbin-
delse nytænkning og organisering i et bredere perspektiv. 
 
Handleplan: 
Det forventes, at modul 5 og modul 12 og 13 vil give de studerende 
perspektiver på organisationers betydning for ydelser og faglige mulig-
heder og tydeliggøre eventuelle behov for yderlig kompetenceudvik-
ling. 
Dette skal derfor afdækkes i senere aftagerundersøgelser i 2013-2014 
Det er oplagt at inddrage udvalg og råd for at diskutere disse emner 
med repræsentanter for aftagere, studerende og undervisere. Dette vil 
ske på diverse møder 2010-2011. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater.                                                          
 Der er i undersøgelsen fremhævet forskellige områder som fremtidige 
behov og mulige udviklingspotentialer.  
Disse resultater hænger meget godt sammen med resultaterne af en 
drøftelse i Ergoterapeutuddannelsens Uddannelsesudvalg d. 
10.3.2010. 
Dette kan tolkes som, at der er et behov for at handle proaktiv i forhold 
til disse udviklingstendenser. 
 
 Handleplan:  
Der skal laves en konference i efteråret 2011 vedr. udviklingstendenser 
og uddannelsesbehov indenfor ergoterapi i samarbejde med EVU og 
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grunduddannelsen og samarbejdspartnere herunder uddannelsesud-
valg, studieråd, dialogforum, Ergoterapeutforeningen m.fl. 
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Læreruddannelsen 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 
Læreruddannelserne har sendt spørgeskemaet til ledere, som arbejder 
på en kommunal folkeskole, fri/privat skole, specialskole, eller på en ef-
terskole. Aftagerundersøgelsesskemaet er udsendt til 140 skoler, hvor 
af 32 har besvaret. Ud af de 32 besvarelser har kun 13 aftagere ansat 
min. 1 dimittend fra Metropol inden for de sidste 2 år.  
Ved gennemgang af undersøgelsens resultater er det derfor vigtigt at 
have in mente, at undersøgelsen, grundet den lave svarprocent, ikke 
kan betragtes som repræsentative for læreruddannelserne. 
 
 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
Ni ud af de tretten opstillede kompetencer vurderes af mellem 90-100 
% af aftagerne som vigtige eller meget vigtige. Aller vigtigst vurderes 
'relationskompetencen – evnen til at se og imødekomme det enkelte 
barn fagligt og socialt'. Denne kompetence vurderer 92 % af aftagerne 
som meget vigtig. Kompetencen er også den klare første prioritet i af-
tagernes prioritering af de vigtigste kompetencer. Derudover vægtes 
dels 'kompetencen til at varetage et godt skole/hjem samarbejde' og 
dels 'kompetencen til at indgå konstruktivt i team- og kollegialt samar-
bejde' højt, da begge disse kompetencer vurderes som meget vigtige 
af 77 % af aftagerne. 
Tre kompetencer vurderes af mellem 23-46 % af aftagerne som mindre 
vigtige. Det drejer sig om 1) 'kompetencen til at skabe fagli-
ge/pædagogiske events på skolen (teaterforestillinger, idrætsdage, te-
mauge mv.)', 2) 'kompetencen til at indgå i et tværprofessionelt samar-
bejde (med eks: pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker mv.)' og 
3) 'de interkulturelle kompetencer'.  
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Ser man på, hvor højt aftagerne vurderer dimittendernes niveau topper  
'den faglige kompetence i skolefagene', da 62 % af aftagerne vurderer 
dimittendernes niveau indenfor denne kompetence til at være højt. Ni-
veauet indenfor de øvrige kompetencer vurderes overordnet set af af-
tagerne til at være middel eller middel til højt.  
Dog med to undtagelser, nemlig 1) 'kompetencen til at varetage et godt 
skole/hjem samarbejde' samt 2) 'kompetencen til at indgå i et tværpro-
fessionelt samarbejde (med eks: pædagoger, psykologer, sundheds-
plejersker mv.)'. Disse to kompetencers niveau vurderes af majoriteten 
af aftagerne til at være middel, men mellem 23-31 % af aftagerne vur-
derer niveauet her indenfor til at være lavt eller meget lavt.  
 
Jævnfør nedenstående tabeller. 
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Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Vigtigst af de opstillede kompetencer vurderes 'relationskompetencen 
– evnen til at se og imødekomme det enkelte barn fagligt og socialt' og 
niveauet her indenfor må siges at være fint, da det vurderes som mid-
del eller højt af 92 % af aftagerne. Også i forhold til 'kompetencen til at 
indgå i konstruktivt team- og kollegialt samarbejde' er der en fin sam-
menhæng mellem vurderingen af kompetencen som vigtig og dimitten-
dernes niveau.  
Men indenfor 'kompetencen til at varetage et godt skole/hjem samar-
bejde', som aftagerne finder vigtig, er der forbedringspotentiale i for-
hold til dimittendernes niveau. 23 % af aftagerne finder niveauet her 
indenfor lavt, mens de resterende vurderer niveauet til at være middel. 
 
For de øvrige kompetencer er der en fin sammenhæng mellem vigtig-
hed og niveau, da de vigtige kompetencer vurderes som værende på 
middel til højt niveau, mens de kompetencer, hvor niveauet er lidt lave-
re også vurderes som mindre vigtige.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste? 
 
'Relationskompetencen – evnen til at se og imødekomme det enkelte 
barn fagligt og socialt' vægtes af 62 % af aftagerne som 1.prioritet. 
Dermed vurderes den, ligesom i vurderingen af vigtigheden af de op-
stillede kompetencer, som den klart mest betydningsfulde. 
Den hyppigst forekommende 2.prioritet er 'den fagdidaktiske kompe-
tence i skolefagene (planlægge og gennemføre undervisningen)', som 
vælges som 2.prioritet af 31 % af aftagerne. Mens henholdsvis 'kompe-
tencen til at udøve klasseledelse' samt 'kompetencen til at indgå i kon-
struktivt team- og kollegialt samarbejde' prioriteres som 2.prioritet af 
hver 23 % af aftagerne. 
Endelig er aftagernes hyppigste 3.prioritet dels 'kompetencen til at eva-
luere og udvikle undervisningen' og dels 'kompetencen til at varetage 
godt skole/hjem samarbejde'.  
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
Tre aftagere nævner: 
■ Pædagogisk kompetence 
■ Konflikthåndtering 
■ Formidling til og samarbejde med forældre 
■ Evnen til at omsætte teori til praksis 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges 
 
Da der i undersøgelsen kun er to aftagere, der ikke er ansat på kom-
munal folkeskole, men én på fri-/privatskole og én på efterskole vil 
sammenhængen mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og efter-
spurgte kompetencer ikke blive behandlet.  
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Samtlige af aftagerne finder, at de fra Metropol nyuddannede læreres 
kompetencer i høj grad eller nogen grad er relevante i forhold til den 
funktion de udfører. 31 % af aftagerne finder kompetencerne i høj grad 
relevante, mens de resterende 69 % i nogen grad finder kompetencer-
ne relevante. 
 
 
Overordnet set er de nyuddannede læreres kompetencer relevante i 
forhold til den funktion de udfører 
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4.Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
Respondenterne kommer med forskellige bud på, hvorfor de lige an-
satte en dimittend fra Metropol. Flest svarer, at det er fordi dimittenden 
har været i praktik på skolen eller lige havde de faglige kompetencer 
skolerne efterlyste. Endvidere fremhæves af flere respondenter, at det 
var fordi, at disse dimittender var bedst egnede. 
 
 
5.Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
11 ud af 13 adspurgte aftagere er kommet med bud på, hvad der bør 
have en højere prioritet i uddannelsen. 
 
Først og fremmest fremhæves klasseledelse som det primære område, 
der bør prioriteres højere i uddannelsen. 
Herudover nævnes også relationskompetencen gentagne gange. Den-
ne kompetence vægtes også som den klart vigtigste både i vurdering 
af vigtighed samt prioritering af de 12 opstillede kompetencer.  
 
Endvidere nævnes også: 
■ Kommunikation 
■ Udviklings- og evalueringskompetencer i forhold til fagene  
■ Skole-hjem samarbejdet  
 
At skole-hjem samarbejdet fremhæves hænger godt sammen med, at 
niveauet i forhold til denne opgave vurderes lavt af ¼ af aftagerne.  
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
Ni ud af tretten aftagere kommer med bud her på og størstedelen af 
kompetencerne er gengangere fra spørgsmålet om, hvilke kompeten-
cer der bør have en højere prioritet i uddannelsen. Følgende fremhæ-
ves: 
 
■ Klasseledelse 
■ Relationskompetence 
■ Forskellige læringsstile 
■ Anerkendende og inkluderende pædagogiske kvalifikationer 
■ Innovation og udvikling 
■ Kommunikation 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede lærere fra Metropols bidrag med nytænkning og udvik-
ling indenfor faglighed 
 
Majoriteten af aftagerne mener, at de nyuddannede lærere fra Metro-
pol i høj eller nogen grad bidrager med nytænkning og udvikling inden-
for faglighed. 8 % mener, at dimittenderne i høj grad bidrager her til. 62 
% mener, at de i nogen grad bidrager her til. Mens 15 % mener, at de i 
mindre grad bidrager her til. Og de resterende 15 % mener, at dimit-
tenderne slet ikke bidrager til nytænkning og udvikling inden for faglig-
hed.  
 
 
Bidrager nyuddannede lærere fra Metropol med nytænkning og udvik-
ling indenfor faglighed? 

 
 
 



 

 

113 

Nyuddannede lærere fra Metropols bidrag med udvikling og nytænk-
ning indenfor organisationen 
 
Størstedelen af aftagerne, nemlig 62 %, mener, at de nyuddannede 
lærere fra Metropol i mindre grad bidrager til udvikling og nytænkning 
indenfor organisationen. 31 % mener, at dimittenderne i nogen grad 
bidrager her til, mens 8 % finder, at de slet ikke bidrager her til.  
 
 
Bidrager nyuddannede lærere fra Metropol med udvikling og nytænk-
ning indenfor organisationen? 
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Læreruddannelsens handleplan 

 
1) Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Vi konstaterer, at der er en meget positiv vurdering af niveauet af de 
nyuddannedes faglige kompetencer i skolefagene samt den fagdidakti-
ske kompetence. 
Lidt lavere, men dog stadig meget tilfredsstillende vurderes de nyud-
dannedes relationskompetence, kompetencen til at indgå konstruktivt i 
team- og kollegialt samarbejde samt deres IT- og mediekompetencer. 
Lavere og ikke helt tilfredsstillende vurderes de studerendes kompe-
tencer til at evaluere og udvikle undervisningen, varetage skole-hjem-
samarbejde, samt deres interkulturelle kompetencer. 
 
Vi skal være opmærksomme på at øge de studerendes muligheder for 
at deltage i andre læreropgaver – primært gennem udvikling af praktik-
ken. Vi har til stadighed fokus på IT- og mediekompetencer – et områ-
de hvor skolerne (og ikke mindst eleverne) ofte er foran. 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Dimittendernes relationskompetence vurderes højst og dernæst følger 
kompetencen til at varetage et godt skole-hjem-samarbejde samt 
teamsamarbejde. 
 
Igen giver det anledning til øget fokus på andre læreropgaver – herun-
der særligt skole-hjem-samarbejdet. 
 
3) Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
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Vi er glade for, at dimittenderne vurderes højt i faglige og fagdidaktiske 
kompetencer, da dette er kerneområder for læreruddannelsen. 
Vi konstaterer også, at alle respondenter i nogen eller i høj grad vurde-
rer dimittendernes kompetencer relevante i forhold til funktionen, der 
udføres. 
 
Dette giver ikke anledning til handlinger. 
 
4) Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling af resultaterne, og hvordan det forhol-
der sig hertil: 
 
Vi ved endvidere fra årgangsevalueringer og censorrapporter at høj 
faglighed, stor (fag-)didaktisk indsigt er kendetegnende for vore dimit-
tender. Derudover vil vi nævne, at vi tilstræber at give de studerende 
en høj grad af selvstændighed samt innovative kompetencer. 
 
5) Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Klasseledelse og relationskompetence efterspørges. 
 
Vi har styrket indsatsen med omkring klasseledelse i alle fagene samt 
særskilt på første årgang. Dette vil der blive arbejdet videre med, også 
i EVU-regi hvor vi vil udvide og forbedre de tilbud, der er inden for te-
maet.  
 
Vi skal desuden have øget fokus på hvordan vi styrker de studerendes 
relationskompetence. 
 
6) Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Se ovenfor 



 

 

116 

 
7) Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
70% vurderer at dimittenderne i høj eller nogen grad bidrager til ny-
tænkning hvilket er overordentlig flot set i lyset af hvor presset en ny-
uddannet lærer er på blot at få hverdagen til at fungere. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater.                                                           
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 

Validiteten i undersøgelsen er meget begrænset, og det skal være var-
somt at man påbegynder egentlig uddannelsesudvikling udelukkende 
på baggrund heraf.  

Desuden vil vi gerne pege på, at der kan være en uhensigtsmæssig-
hed indbygget i aftagerundersøgelsen som handler om at klæde afta-
gerne på til at svare ud fra en relevant logik. Overordnet kan man sige, 
at dimittenderne kommer fra en uddannelseslogik, træder ind i en 
"overgangslogik" og langsomt inkluderes i en arbejdslogik. Aftagerne 
vil typisk hente deres perspektiv på besvarelsen fra en arbejdslogik, 
hvilket ikke altid kan siges at være lige relevant for den nyuddannede. 
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Bioanalytikeruddannelsen 

 
 
Bioanalytikeruddannelsen har udsendt spørgeskema via link og 113 
har forholdt sig til udsendelsen. 
Respondenterne er enten ansat i en kommunal eller regional arbejds-
plads. 
Ud af de 113 har 47 % besvaret skemaet, heraf har 17 ansat 1 dimit-
tend fra Metropol inden for de sidste 2 år. 
I det følgende er en analyse af respondenternes besvarelser. 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
Fem af de oplistede kompetencerne vurderes som meget vigtige eller 
vigtige af aftagerne.  
Der er tale om 1) 'forståelse af de bioanalytiske kernekompetencer i 
forbindelse med planlægning og udførelse af biomedicinske analy-
ser/undersøgelser/procedurer', 2) 'forståelse af de bioanalytiske kerne-
kompetencer i forbindelse med dokumentation, kvalitetssikring og –
kontrol af biomedicinske analyser/undersøgelser/procedurer', 3) 'evne 
til hurtigt at tilegne sig de fornødne praktiske færdigheder i forhold til at 
kunne planlægge og udføre biomedicinske analy-
ser/undersøgelser/procedurer', 4) 'evne til hurtigt at tilegne sig de for-
nødne praktiske færdigheder i forhold til at kunne dokumentere, kvali-
tetssikre og –kontrollere biomedicinske analy-
ser/undersøgelser/procedurer' samt 5) 'evne til at indgå i samarbejde 
med kolleger og andre faggrupper'. 
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De øvrige fem kompetencer er også primært vurderet som vigtige til 
meget vigtige, men er dog af 1 til 2 aftagere vurderet som ikke vigtigt.  
Ser man på, hvor højt aftagerne vurderer de nyuddannedes kompeten-
cer, vurderes niveauet som højt eller meget højt indenfor seks ud af de 
ti kompetencer af minimum 2/3 af aftagerne. Særligt pænt vurderes ni-
veauet indenfor kompetencen 'evne til at indgå i samarbejde med kol-
leger og andre faggrupper', da 41 % af aftagerne vurderer niveauet her 
indenfor til at være meget højt og yderligere 41 % til at være højt. Der 
er dog to kompetencer, hvor niveauet vurderes som lavt eller meget 
lavt af knapt halvdelen af aftagerne. Der er tale om 1) 'forståelse af de 
bioanalytiske kernekompetencer i forbindelse med planlægning og ud-
førelse af biomedicinske analyser/undersøgelser/procedurer' og 2) ' 
evne til at anvende teoretisk viden som baggrund for at træffe kvalifice-
rede faglige beslutninger'.  
 
Jævnfør nedenstående tabeller2 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                           
I forbindelse med gennemførslen af aftagerundersøgelsen for bioanalytikeruddannelsen er der 
opstået en fejlkilde vedr. kompetencespørgsmålene, da svarkategorien 'middel' der skulle være 
en valgmulighed under spørgsmålet 'Hvor højt vurderer du de nyuddannedes niveau indenfor de 
udvalgte kompetencer?' i stedet er kommet ind under spørgsmålet  ' Hvor vigtige vurderer du ne-
denstående kompetencer er for nyuddannede?'. Der er taget højde for fejlen i analysen. 
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Hvor vigtig vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Generelt er der en fin sammenhæng mellem vigtigheden af kompeten-
cerne og dimittendernes niveau indenfor kompetencerne, da de vigtige 
kompetencer også vurderes til at have et pænt niveau. 
Dog er der to undtagelser, hvor der er mindre sammenhæng mellem 
vigtighed og niveau.  
For det første vurderes 'forståelse af de bioanalytiske kernekompeten-
cer i forbindelse med planlægning og udførelse af biomedicinske ana-
lyser/undersøgelser/procedurer' generelt som meget vigtig eller vigtig, 
mens niveauet her indenfor vurderes som lavt eller meget lavt af 47 % 
af aftagerne. 
For det andet vurderes 'evne til at anvende teoretisk viden som bag-
grund for at træffe kvalificerede faglige beslutninger' som vigtig eller 
meget vigtig af samtlige aftagere med undtagelse af en enkelt, der vur-
derer denne kompetence som ikke vigtig. Mens dimittendernes niveau 
indenfor kompetencen vurderes som lavt eller meget lavt af 47 % af af-
tagerne. 
 
 

2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste? 
 
Kompetencen 'evne til hurtigt at tilegne sig de fornødne praktiske fær-
digheder i forhold til at kunne planlægge og udføre biomedicinske ana-
lyser/undersøgelser/procedurer' vægtes som 1.prioritet af 35 % af afta-
gerne. Mens kompetencen 'forståelse af de bioanalytiske kernekompe-
tencer i forbindelse med planlægning og udførelse af biomedicinske 
analyser/undersøgelser/procedurer' vægtes som 1.prioritet af 29 % af 
aftagerne.  
Først nævnte kompetence er også den oftest valgte 2.prioritet sammen 
med kompetencen 'evne til hurtigt at tilegne sig de fornødne praktiske 
færdigheder i forhold til at kunne dokumentere, kvalitetssikre og –
kontrollere biomedicinske analyser/undersøgelser/procedurer'. Begge 
kompetencer vælges som 2.prioritet af hver 29 % af aftagerne.  
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Sidstnævnte kompetence går også igen som en af de tre mest vægte-
de 3.prioriteter sammen med 'evne til at anvende teoretisk viden som 
baggrund for at træffe kvalificerede faglige beslutninger' og 'evne til at 
indgå i samarbejde med patienter og pårørende'.  
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer vigtige 
 
Adspurgt om der er andre kompetencer end de i undersøgelsen opstil-
lede nævner aftagerne: 
 
■ Ansvarlighed 

■ Mødestabilitet 
■ Hygiejne 

■ Tilegne sig viden 

■ Praksis kompetencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

123 

3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
82 % af aftagerne vurderer, at de nyuddannede bioanalytikeres kom-
petencer i høj grad eller i nogen grad er relevante i forhold til den funk-
tion de udfører. 47 % vurderer, at kompetencerne i høj grad er relevan-
te, mens 35 % vurderer, at kompetencerne i nogen grad er relevante. 
De resterende 18 % vurderer, at dimittendernes kompetencer i mindre 
grad er relevante. 
 
Overordnet set er de nyuddannede bioanalytikeres kompetencer rele-
vante i forhold til den funktion de udfører 
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4.Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
Aftagernes svar afspejler ønsket om at ansætte personale med netop 
de kompetencer der er nødvendige for at arbejde på laboratorier og 
kliniske afdelinger. 
 
 
5.Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
13 ud af 17 aftagere er kommet med bud på, hvad der bør have en hø-
jere prioritet i uddannelsen. Særligt fire områder går igen: 
 
For det første nævnes det rent praktiske bioanalytiske arbejde og her 
under at kunne overføre teori til praksis.  
For det andet nævnes, at uddannelsen er for generel og at de nyud-
dannede bioanalytikere mangler specialisering, hvorfor arbejdsplad-
serne står med et stort uddannelses- og oplæringsansvar, når de an-
sætter nyuddannede.  
For det tredje nævnes samarbejdsevner som et område, der bør oppri-
oriteres.  
Og endelig nævnes også, at en opprioritering af evnen til at kunne be-
gå sig både fagligt og socialt er ønskelig.  
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
15 ud af 17 aftagere er kommet med bud på, hvilke kompetencer der 

særligt er brug for på arbejdspladsen om fem år. 
Særligt seks kompetencer fremhæves: 
 
■ Omstillingsparathed 

■ Teoretisk viden 

■ Evnen til at tilegne sig nye kompetencer/udvikling 

■ Samarbejde med patient og patientkontakt 
■ Selvstændighed 

■ Tværfagligt samarbejde 

 
Særligt fremhævet er kompetencen omstillingsparathed. 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede bioanalytikere fra Metropols bidrag med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed 
 
47 % af aftagerne mener, at dimittenderne i mindre grad bidrager med 
nytænkning og udvikling indenfor faglighed. 41 % mener, at de i nogen 
grad bidrager hermed. Mens 6 % mener, at de i høj grad bidrager her 
til. De resterende 6 % har svaret ved ikke. 
 
 
Bidrager nyuddannede bioanalytikere fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed 
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Nyuddannede bioanalytikere fra Metropols bidrag til udvikling og ny 
tænkning indenfor organisationen 
 
59 % af aftagerne mener, at dimittenderne i mindre grad bidrager til 
udvikling og nytænkning indenfor organisationen. 18 % mener, at de i 
nogen grad bidrager her til. 6 % mener, at de i henholdsvis høj grad el-
ler slet ikke bidrager her til. Mens de resterende 12 % har svaret ved 
ikke.  
 
Bidrager nyuddannede bioanalytikere fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen 

 
 
 
De fleste aftagere mener, at dimittenderne bidrager i mindre grad med 
nytænkning og udvikling indenfor organisationen, hvilket bl.a. kan 
hænge sammen med de rammer og vilkår for bidrag til nytænkning og 
udvikling, som er inden for organisationen.   
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Bioanalytikeruddannelsens handleplan 
 
1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
Tilfredsstillende at de 10 kompetencer vurderes højt ift. vigtighed. De 
nyuddannedes niveau ift. de 10 kompetencer vurderes generelt lavere 
end vigtigheden, hvilket dels kan skyldes en historisk ændring fra me-
sterlære til generalistuddannelse, dels kan skyldes en ændring i ud-
dannelsens studentergrundlag, og dels kan skyldes indhold og struktur 
af uddannelsen (OBS! Denne aftagerundersøgelse  er en vurdering af 
nyuddannede fra semesteruddannelsen og ikke den nuværende mo-
duluddannelse, da disse endnu ikke er dimitteret). 
Handling: 
Behov for fokusgruppeinterview ift begrebet ”Bioanalytiske kernekom-
petencer” og herefter definerede indsatser ift indhold og struktur af ud-
dannelsen 
Dialog med kliniske undervisere ift styrket inddragelse af teoretisk vi-
den ifm faglige beslutninger 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
Det er tydeligt at ”evne til hurtigt at tilegne sig fornødne færdigheder” 
samt ”bioanalytiske kernekompetencer” vægtes højt. Dette afspejler 
sandsynligvis et behov for at de nyuddannede hurtigt skal kunne indgå 
i rutinen og at dagligdagen på laboratorierne er under konstant udvik-
ling og ændring. Dette afspejles også i de yderligere nævnte kompe-
tencer: Ansvarlighed, Mødestabilitet, Hygiejne, Tilegne sig viden og 
Praksis kompetencer. 
Handling: 
Diskussion af hvordan disse kompetencer kan styrkes i uddannelsen 
via indhold, struktur, krav og udfordringer til de studerende. 
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3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
Tilfredsstillende at 82 % af aftagerne vurderer de nyuddannedes kom-
petencer som relevante.  
Handling: 
Det kunne måske være interessant at tale med de 18 % som finder 
kompetencerne mindre relevante. Det ovennævnte fokusgruppe-
interview kunne evt. bidrage til at belyse dette også. 
 
4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling og evt. planlagt handling. 
 
Aftagernes svar afspejler ønsket om at ansætte personale med netop 
de kompetencer der er nødvendige for at arbejde på laboratorier og 
kliniske afdelinger. 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
Det er tydeligt at aftagerne ønsker nyuddannede, der er mere speciali-
serede og med mere praksiserfaring så de direkte kan indgå i rutinen. I 
den nye modulopdelte uddannelse er der indbygget mulighed for to-
ning således at den studerende opnår større viden indenfor enkelte 
specialer, men da bioanalytikeruddannelsen er en generalistuddannel-
se der skal dække 6 specialer, er det ikke sandsynligt at aftagernes 
ønske på dette område kan opfyldes. Kunne man overveje at de stude-
rende efter 1. studieår var fast tilknyttet én afdeling??? 
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
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Omstillingsparathed, samarbejde og teoretisk viden synes at veje tungt 
ift fremtidige behov, hvilket afspejler det moderne samfund, også på 
laboratorierne. 
Handling: 
Diskussion af hvordan disse kompetencer kan styrkes i uddannelsen 
via indhold, struktur, krav og udfordringer til de studerende. 
 
7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Kommentar: 
Set ud fra uddannelsens kendskab til de nyuddannede er det ikke 
overraskende at kun 6% mener at dimittenderne bidrager til nytænk-
ning og udvikling, da kun en mindre del af hver årgang vil være kvalifi-
cerede til dette. Det er desuden sandsynligt, at der går en del år, fra 
man er uddannet til man konkret bidrager med nytænkning og udvikling 
af sin arbejdsplads. Det er dog særdeles positivt at 41% mener at de 
nyuddannede i nogen grad bidrager til nytænkning og udvikling. 
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Radiografuddannelsen 

 
Radiografuddannelsen har udsendt spørgeskemaer til 41 ledere, som 
arbejder enten i Region hovedstaden eller i Region Sjælland. Svarpro-
centen er 49, hvoraf 15 ledere har ansat min. 1 dimittend fra Metropol 
inden for de sidste 2 år. 
I det følgende er en analyse af respondenternes besvarelser. 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 

niveau 
 
Seks ud af de ti opstillede kompetencer vurderes af mellem 90-100 % 
af aftagerne som meget vigtig eller vigtig. Særligt vigtige betragtes tre 
af disse kompetencer, idet mellem 73 % og 80 % af aftagerne anser 
disse for meget vigtige. Der er tale om 1) 'kommunikere med patienter-
ne', 2)'selvstændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse for di-
agnostik', 3) 'træffe kvalificerede valg i forhold til arbejdet med ionise-
rende stråling'.  
Tre kompetencer vurderes af ca. 1/3 af aftagerne som mindre vigtige. 
Det drejer sig om 1) 'formidling af væsentlige fagområder til interessen-
ter, 2) 'kan udvikle radiografien ved deltagelse i kvalitetssikring- og ud-
viklingsprojekter', 3) 'har en metodisk og systematisk tilgang til bear-
bejdning af problemstillinger'. 
 
I forhold til hvor højt aftagerne vurderer dimittendernes niveau, topper 
kompetencen til at 'træffe kvalificerede valg i forhold til arbejdet med 
ioniserende stråling'. 60 % af aftagerne vurderer de nyuddannedes ni-
veau inden for denne kompetence til at være højt eller meget højt.  
Ved halvdelen af de ti kompetencer bedømmer mellem 20-33 % af af-
tagerne, at niveauet er lavt eller meget lavt. De fem kompetencer er; 1) 
'selvstændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse for diagnostik 
og behandling', 2) 'samarbejde tværfagligt for at sikre kvalitet og sam-
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menhæng i det enkelte undersøgelses- og behandlingsforløb', 3) 'for-
midling af væsentlige fagområder til interessenter', 4) 'vurdering og ko-
ordinering af arbejdsopgaver i relation til afvikling til et undersøgelses-
program', 5) 'har en metodisk og systematisk tilgang til bearbejdning af 
problemstillinger'.  
De resterende fem kompetencer niveau vurderes overordnet set til at 
være middel til højt.   
 
Jævnfør nedenstående tabeller 
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Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Særligt i forhold til tre af kompetencerne er der forskelle mellem vurde-
ringen af vigtighed og dimittendernes niveau. Der er tale om kompe-
tencerne 1) 'selvstændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse 
for diagnostik og behandling', 2) 'samarbejde tværfagligt for at sikre 
kvalitet og sammenhæng i det enkelte undersøgelses- og behandlings-
forløb' og 3) 'vurdering og koordinering af arbejdsopgaver i relation til 
afvikling til et undersøgelsesprogram'. De tre kompetencer vurderes 
som vigtige eller meget vigtige af mellem 87-100 % af aftagerne, mens 
niveauet her indenfor vurderes som lavt eller meget lavt af mellem 20-
33 % af aftagerne. 
 
Kompetencerne 'formidling af væsentlige fagområder til interessenter' 
og 'har en metodisk og systematisk tilgang til bearbejdning af problem-
stillinger' vurderes til at være af middel til høj vigtighed af størstedelen 
af aftagerne, men niveauet vurderes til at være lavt eller meget lavt af 
mellem 20-27 % af aftagerne. 
 
For de øvrige fem kompetencer er der en fin sammenhæng mellem 
vigtighed og niveau, da disse overordnet set vurderes som vigtige med 
et middel niveau.  
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste 
 
Kompetencen 'selvstændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse 
for diagnostik og behandling' vægtes som 1.prioritet af 67 % af afta-
gerne. Den næstmest vægtede 1.prioritet er at kunne 'træffe kvalifice-
rede valg i forhold til arbejdet med ioniserende stråling'.  
Sidstnævnte kompetence er valgt som 2.prioritet af 33 % af aftagerne 
og dermed den mest vægtede 2.prioritet sammen med 'vurdering og 
koordinering af arbejdsopgaver i relation til afvikling til et undersøgel-
sesprogram'. 
Denne kompetence er sammen med evnen til at kunne 'kommunikere 
med patienterne' de mest vægtede 3.prioriteter. 
 
Konkluderende er de to særligt højt prioriterede kompetencer 'selv-
stændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse for diagnostik og 
behandling' samt at kunne 'træffe kvalificerede valg i forhold til arbejdet 
med ioniserende stråling'.  
 
To nævner i det herunder berørte åbne spørgsmål, at kommunikation 
er blandt de allervigtigste kompetencer.  
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
Tre aftagere nævner: 
 
■ Farmakologi 
■ Samarbejdskompetencer 
■ Anatomisk forståelse 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges. 
 
Der er i denne undersøgelse ikke direkte spurgt til arbejdsområde, men 
blot om ansættelsesstedet er Region Hovedstaden eller Region Sjæl-
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land. Da det ikke findes umiddelbart relevant at skelne mellem svar fra 
aftagere i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland har vi 
valgt at undlade at gå ind i hvilke kompetencer der efterspørges af 
hvilke aftagere.  
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Hele 80 % af aftagerne finder, at dimittendernes kompetencer i høj 
grad eller nogen grad er relevante i forhold til den funktion de udfører. 
13 % finder kompetencerne relevante i mindre grad. Mens 7 % har 
svaret ved ikke til dette spørgsmål.  
 
Overordnet set er de nyuddannede radiografers kompetencer relevan-
te i forhold til den funktion de udfører 
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4.Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
 
Der fremhæves forskellige begrundelser for at have ansat en radiograf 
i stillingen, men i 14 (93 %) af besvarelserne fremgår det, at det er ra-
diografer, der er bedst uddannede/egnede/kvalificeret til opgaven, de 
der lever op til de krav, der stilles til stillingen, vi ansætter kun radiogra-
fer i afdelingen/ til at udføre radiografiske procedurer, radiografer er 
prioriteret højt i en radiologisk afdeling/ ingen andre har radiografernes 
kompetencer / det var de kompetencer vi havde behov for. 
Kun 1 besvarer med, at der var en ledig stilling. 
 
 
 
5.Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
Samtlige 15 adspurgte aftagere er kommet med bud på, hvad der bør 
have en højere prioritet i uddannelsen.  
 
Knapt halvdelen af aftagerne fremhæver klinik og praktisk udførsel af 
radiografi, som det primære område, der bør prioriteres højere i ud-
dannelsen. Det ønskes, at de nyuddannede skal 'kunne omsætte teo-
retisk indlæring hurtigere' og være bedre til at afvikle et program. For at 
forbedre de praktiske færdigheder ønskes der dels mere praktik og 
dels at færre studerende bliver sendt ud på de enkelte afdelinger ad 
gangen, for at sikre, at der er tid og rum til den enkelte studerende. 
I forhold til ovenstående påpeger én aftager, at 'teorien skal være i or-
den, så skal de nok lære det praktiske, når de starter'. Og endvidere 
understreger en anden aftager mener, at dimittenderne er 'fagligt dyg-
tige, om de kan fungere i en afdeling er meget person afhængigt'.  
 
Derudover fremhæves også følgende som områder, der bør have høje-
re prioritet i uddannelsen: 
 
■ Selvstændighed 
■ Håndtering af patienten/patienten i centrum 
■ Almen radiologi og almene undersøgelser 
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6.Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
14 ud af 15 aftagere kommer med bud her på og særligt fem kompe-
tenceområder fremhæves som vigtige om fem år. 
Der bliver ifølge aftagerne særligt brug for følgende kompetencer: 
 
■ Fleksibilitet og omstillingsparathed 
■ Overblik og effektivitet 
■ Selvstændighed 
■ Høj faglighed 
■ Servicemindede radiografer 
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7.Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede radiografer fra Metropols bidrag med nytænkning og ud-
vikling indenfor faglighed 
 
20 % af aftagerne vurderer, at nyuddannede radiografer bidrager med 
nytænkning og udvikling indenfor faglighed, mens 47 % mener, at de i 
nogen grad bidrager her til. 27 % vurderer, at dimittenderne i mindre 
grad bidrager til dette, mens 7 % vurderer, at de slet ikke bidrager her 
til. 
 
Bidrager nyuddannede radiografer fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed
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Nyuddannede radiografer fra Metropols bidrag med nytænkning og ud-
vikling indenfor organisationen 
 
33 % af aftagerne mener, at nyuddannede radiografer fra Metropol i 
nogen grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor organisati-
onen. 47 % vurderer, at dimittenderne kun i mindre grad bidrager her 
til. Mens 20 % vurderer, at de slet ikke bidrager her til. Dette kan bl.a. 
hænge sammen med de rammer og vilkår for bidrag til nytænkning og 
udvikling, der gør sig gældende inden for organisationen.  
 
Bidrager nyuddannede radiografer fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor organisationen 
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Radiografuddannelsens handleplan 
 

Radiografuddannelsens handleplan 

1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimitten-
dernes niveau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
 
Dimittendernes kompetencer 
Det træder tydeligt frem at de kompetencer der af aftagerne vur-
deres som ”meget vigtig” eller ”vigtig” er de kompetencer der 
knytter an til det at udføre undersøgelser (teknik og menneske) i 
billeddiagnostiske afdelinger. 
De kompetencer der vurderes som ”mindre vigtig” er derimod 
knyttet an til udviklingsarbejde og formidling af faglige områder. 
Det vægtes altså højere at nyuddannede radiografer kan ”arbejde 
i den daglige produktion” end at kunne deltage i formidlings- / ud-
viklingsarbejde. 
 
Jf. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbache-
loruddannelser skal radiografuddannelsen kvalificere de uddan-
nede til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsoriente-
rede erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal endvidere kvalifice-
re til relevant videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, sam-
arbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse 
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
 
Det vil være nødvendigt at gå i yderligere dialog med aftagerne i 
forhold til at afdække hvad der ligger bag vurderingen af gruppen 
af de ”mindre vigtig” kompetencer. 
 
Dimittendernes niveau 
De studerendes niveau for fem af de ti kompetencer er af 20 – 33 
% af aftagerne vurderet som ”lavt/ ”meget lavt”. Ud af disse fem 
kompetencer er tre af dem knyttet an til ”den daglige produktion i 
afdelingen” 



 

 

144 

 
For en af de ”vigtig”/ ”meget vigtig” vurderede kompetencer 
”Selvstændig fremstilling af billedmateriale til anvendelse for di-
agnostik og behandling” vurderes de nyuddannede radiografers 
niveau ”lavt”/ ”meget lavt” af 20 % af aftagerne. Det er målet at 
flere end 80 % af aftagerne ved næste undersøgelse vurdere de 
nyuddannedes kompetence på dette område som værende ”mid-
del til meget høj” 
 
Det lavest vurderede niveau er for kompetencen ”Vurdering og 
koordinering af arbejdsopgaver i relation til afvikling af et under-
søgelsesprogram” hvor 33 % af aftagerne har vurderet de nyud-
dannedes niveau til ”lavt/ ”meget lavt”. Denne kompetence er af 
87 % af aftagerne vurderet som ”vigtig”/  ”meget vigtig”, så selv-
om det ikke er vurderet som en af de tre vigtigste kompetencer er 
den alligevel vigtig. Målsætningen er at flere end 67 % af aftager-
ne ved næste undersøgelse vurdere de nyuddannedes kompe-
tence på dette område som værende ”middel til meget høj” 
 
De nyuddannedes niveau vurderes af 20 % af aftagerne som 
”lavt” for kompetencen ”Samarbejde tværfagligt for at sikre kvali-
tet og sammenhæng i det enkelte undersøgelses- og behand-
lingsforløb”. Målsætningen er at flere end 80 % af aftagerne ved 
næste undersøgelse vurdere de nyuddannedes kompetence på 
dette område som værende ”middel til meget høj” 
 
Da disse tre vurderinger af niveauet har direkte anknytning til 
”den daglige produktion i afdelingen” samt til den kliniske del af 
uddannelsen er det nødvendigt at de klinisk uddannelsesansvar-
lige radiografer orienteres om resultatet og inddrages i en fremad-
rettet dialog om hvordan forbedringer kan opnås. 
 
I forhold til de to sidste vurderinger af de nyuddannedes niveau 
som ”lavt”/ ”meget lavt” relaterer disse sig begge til kompetencer 
der af ca. 1/3 af aftagerne vurderes som mindre vigtige. Det vil 
derfor være væsentligt at medtage dette i den yderligere dialog 
med aftagerne der alligevel ønskes i forhold til at afdække hvad 
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der ligger bag vurderingen af gruppen af de ”mindre vigtig” kom-
petencer. 
 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
 
De vigtigst vurderede kompetencer er alle knyttet an til den ”den 
daglige produktion i afdelingen”. Det handler om at udføre radio-
grafi i et hele både ”teknik og menneske” – at kommunikation er 
en vigtig kompetence for nyuddannede understreges af at det er 
nævnt af flere aftagere under det åbne spørgsmål. 
Der fremhæves tre kompetencer som der ikke menes spurgt til i 
undersøgelsen 

 Farmakologi 
 Samarbejde  
 Anatomisk forståelse 

 
Farmakologi og anatomisk forståelse er begge på ”fagniveau” 
hvorimod de kompetencer der er spurgt til i undersøgelsen er 
bredere dækkende. Det kan overvejes om der skal ændres på 
detaljeringsgraden af de kompetencer der spørges til i næste af-
tagerundersøgelse. 
 
Samarbejdskompetence spørges der til i undersøgelsen ”Samar-
bejde tværfagligt for at sikre kvalitet og sammenhæng i det enkel-
te undersøgelses – og behandlingsforløb”.  
Det vil derfor være væsentligt, at medtage dette i den yderligere 
dialog med aftagerne, der alligevel ønskes, i forhold til at afdække 
hvad der ligger til grund for at nogle aftagere ikke opfatter den 
opstillede kompetence knyttet an til samarbejde. 
 
 
3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
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80 % af aftagerne finder, at dimittendernes kompetencer i høj 
grad eller nogen grad er relevante for det arbejde de udfører. 
13 % i mindre grad 
0 % slet ikke og  
7 % ved ikke. 
Det er målsætningen at flere end 80 % ved næste aftagerunder-
søgelse vurderer at de nyuddannedes kompetencer i høj grad/ i 
nogen grad er relevante for det arbejde de udfører. 
 
Det er relevant at spørge ind til vurderingen ”i mindre grad” i den 
yderligere dialog med aftagerne 
 
 
4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling af resultaterne, og hvordan det 
forholder sig hertil: 
 
Der viser sig tydeligt et billede af at radiografer er værdsatte og 
eftertragtede i de billeddiagnostiske afdelinger og at de trods alt 
har de rette kompetencer til at udføre opgaver der, hvilket uddan-
nelsesinstitutionen kun kan være tilfredse med. 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
 
Knapt halvdelen af aftagerne fremhæver klinik og praktisk udfør-
sel af radiografi, som det primære område, der bør prioriteres hø-
jere i uddannelsen. Det ønskes, at de nyuddannede skal 'kunne 
omsætte teoretisk indlæring hurtigere' og være bedre til at afvikle 
et program. For at forbedre de praktiske færdigheder ønskes der 
dels mere praktik og dels at færre studerende bliver sendt ud på 
de enkelte afdelinger ad gangen, for at sikre, at der er tid og rum 
til den enkelte studerende. 
I forhold til ovenstående påpeger én aftager, at 'teorien skal være 
i orden, så skal de nok lære det praktiske, når de starter'. Og 
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endvidere understreger en anden aftager, at dimittenderne er 
'fagligt dygtige, om de kan fungere i en afdeling er meget person 
afhængigt'.  
 
Derudover fremhæves også følgende som områder, der bør have 
højere prioritet i uddannelsen: 
 
 Selvstændighed 
 Håndtering af patienten/patienten i centrum 
 Almen radiologi og almene undersøgelser 
 
Ovenstående skal tages til efterretning. Der er punkter, det for at 
kunne skabe forbedring/ forandring er nødvendigt at gå i dialog 
med de klinisk uddannelsesansvarlige radiografer om, og der er 
andre punkter der kræver en intern faglig/ uddannelsestilrette-
læggelsesmæssig diskussion blandt de teoretiske undervisere og 
uddannelseslederen 
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
 
Der bliver særligt brug for: 
 
 Fleksibilitet og omstillingsparathed 
 Overblik og effektivitet 
 Selvstændighed 
 Høj faglighed 
 Servicemindede radiografer 
 
Disse forventninger til kommende radiografer giver anledning til 
en diskussion internt i uddannelsen af hvilke kompetencer der 
fremover efterspørges. 
Ligeledes kunne det være hensigtsmæssigt at drøfte det i den 
yderligere dialog med aftagerne. 
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7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på ar-
bejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 
 
34 % af aftagerne vurderer at dimittenderne i mindre grad eller 
slet ikke bidrager til nytænkning og udvikling inden for faglighe-
den. 
Samme procentsats vurderer at kompetencen ”kan udvikle radio-
grafien ved deltagelse i kvalitetssikring – og udviklingsprojekter” 
er mindre vigtig. 
 
67 % af aftagerne vurderer at dimittenderne i mindre grad eller 
slet ikke bidrager med nytænkning og udvikling inden for organi-
sationen – der knyttes en kommentar til dette om at ”det kan bl.a. 
hænge sammen med de rammer og vilkår for bidrag til nytænk-
ning og udvikling, der gør sig gældende inden for organisationen” 
 
 
En plan kunne være at initiere samarbejde mellem aftagere og 
uddannelsesinstitution i forhold til udviklingsprojekter. 
Samarbejde om bachelorprojekter i studietiden kunne være en 
vej ind i dette samarbejde. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater.                                    
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt 
handling: 

8 aftagere har sagt ja til at blive kontaktet for et efterfølgende fo-
kusgruppeinterview eller andet. Det skal overvejes om dette ikke 
kunne danne udgangspunkt for en videre dialog med aftagerne. 
Det er dog hensigtsmæssigt at det er en udenforstående der ud-
fører et evt. interview da ”radiografverdenen” er meget lille og 
mange kender hinanden på godt og ondt. 

Besvarelsen af undersøgelsen er fordelt i forholdet 2:1 mellem 
Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvilket meget godt af-
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spejler den fordeling, der er af studerende i de to regioner, i løbet 
af uddannelse 
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Laborantuddannelsen 
 
 
Laborantuddannelsen har sendt spørgeskemaet ud til 58 aftagere, som 
enten arbejder med Forskning & Udvikling, kvalitetskontrol (QC) eller 
andet. I denne undersøgelse er aftagere er defineret som personer der 
har fungeret som praktikvejledere for laboranter, som er uddannet på 
Professionshøjskolen Metropol i 2009 og/eller 2010. 
Svarprocenten er 33 %, heraf har 19 aftagere ansat min. 1 dimittend 
fra Metropol inden for de sidste 2 år. 
I det følgende er en analyse af respondenterne besvarelser.

Forskning & Udviklings afrapportering 
  
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
11 ud af 13 kompetencer vurderes af mellem 89-100 % af aftagerne 
som vigtige eller meget vigtige. Fem kompetencer vurderes af aftager-
ne som vigtige eller meget vigtige af samtlige aftagere. Der er tale om 
1) 'foretage elementær fejlfinding', 2) 'anvende IT i forbindelse med la-
boratoriearbejde og rapportering', 3) 'foretage simpel metodevalide-
ring', 4) 'dokumentere eget arbejde i henhold til de gældende kvalitets-
sikringsregler' samt 5) 'håndtere laboratoriearbejde sikkerheds-, sund-
heds- og miljømæssigt forsvarligt'. Særligt vigtigt vurderes de to sidst-
nævnte kompetencer, da disse vurderes som meget vigtige af hen-
holdsvis 63 % og 79 % af aftagerne. 
 
Mellem 78-100 % af aftagerne vurderer, at dimittendernes niveau in-
denfor de ti kompetencer er middel til meget højt, hvis man ser bort fra 
enkelte ved ikke svar. Niveauet indenfor tre kompetencer vurderes af 
samtlige aftagere som middel til meget højt med undtagelse af et en-
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kelt ved ikke svar. Der er tale om kompetencerne til at 1) 'anvende IT i 
forbindelse med laboratoriearbejde og rapportering', 2) 'foretage simpel 
metodeuvikling' og 3) 'dokumentere eget arbejde i henhold til de gæl-
dende kvalitetssikringsregler'.  
Niveauet indenfor tre kompetencer vurderes af 17- 22 % af aftagerne 
som lavt eller meget lavt. Det gælder 1) 'foretage elementær fejlfin-
ding', 2) anvende statistiske metoder ved vurdering af resultater' samt 
3) 'i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden i relation til labo-
ratorieområdet'.  
 
Jævnfør nedenstående tabeller 
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Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
 
Der er generelt en meget fin sammenhæng mellem vigtigheden af 
kompetencerne og aftagernes vurdering af dimittendernes niveau. Da 
kompetencer overordnet set vurderes som vigtige og samtidig vurderes 
niveauet pænt. Ved enkelte kompetencer vurderes niveauet af enkelte 
aftagere som lavt, men kompetencerne vurderes samtidig som relativt 
set mindre vigtige. Der er en enkelt kompetence, hvor der er mindre 
sammenhæng mellem vigtighed og niveau. Der er tale om kompeten-
cen til at 'foretage elementær fejlfinding' som samtlige aftagere vurde-
rer som meget vigtige, mens 22 % af aftagerne vurderer de nyuddan-
nede laboranters kompetencer her indenfor til at være lave. 
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste? 
 
Aftagernes 1., 2. og 3.prioritet ift. de 13 opstillede kompetencer spreder 
sig ud over en stor del af kompetencerne.  
Men den mest vægtede 1.prioritet er kompetencen til at 'udvælge og 
anvende grundlæggende laboratorietekniske analysemetoder' som 
vælges som 1.prioritet af 37 % af aftagerne, mens kompetencen til 'be-
tjening, kontrol og vedligehold af almindeligt forekommende laborato-
rieudstyr', der prioriteres som vigtigst af 21 % af aftagerne. 
De mest vægtede 2.prioriteter, der hver vælges af 16 % af aftagerne, 
er 1) 'udvælge og anvende grundlæggende laboratorietekniske analy-
semetoder, 2) 'foretage laboratorieberegninger' og 3) 'dokumentere 
eget arbejde i henhold til de gældende kvalitetssikringsregler'.  
Som 3.prioritet vælger 32 % af aftagerne kompetencen til at 'håndtere 
laboratoriearbejde sikkerheds, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt', 
mens 21 % af aftagerne vægter 'dokumentere eget arbejde i henhold til 
de gældende kvalitetssikringsregler' som 3.prioritet. 
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
Tre ud af 19 aftagere er kommet med bud på vigtige kompetencer, der 
ikke er spurgt til i undersøgelsen. 
De nævner: 
■ At udvikle interesse for resultaterne og formidle det videre til AC-

erne ligesom til kollegerne. 
■ Indrømme fejl 
■ At arbejde struktureret efter en forskrift 
 
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og  
kompetencer der efterspørges 
 
Da en del af aftagerne er spredt ud på yderligere seks arbejdsområder 
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end de tre opstillede er der ikke et stort nok antal respondenter  
indenfor hvert arbejdsområde til at gå ind i sammenhængen mellem  
arbejdsområde og kompetencer, der efterspørges.  
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Samtlige aftagere finder, at de nyuddannede laboranters kompetencer 
i høj grad eller nogen grad overordnet set er relevante i forhold til den 
funktion de udfører. 
68 % af aftagerne mener, at dimittendernes kompetencer overordnet 
set er relevante. Mens 32 % vurderer, at dimittendernes kompetencer i 
nogen grad er relevante.  
 
 
Overordnet set er de nyuddannede laboranters kompetencer relevante 
i forhold til den funktion de udfører 
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4. Begrundelser for ansættelse af dimittenderne 
 
Uddannelsen har fravalgt dette spørgsmål. 
 
5. Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
13 ud af 19 aftagere kommer med bud på, hvad der bør have en  
højere prioritet i uddannelsen. 
Særligt fremhæves selvstændighed som noget der bør have højere 
prioritet i uddannelsen. Dimittenderne skal kunne tænke selvstændigt 
ud over, hvad der er skrevet ned i en protokol og have modet til at  
fremkomme med forslag og bud på løsninger.  
Derudover nævnes: 
 
■ Nysgerrighed og arrangement 
■ Multitasking kombineret med overblik 
■ Kromatografi 
■ Finde og anvende relevant faglitteratur 
■ Brug af Excel og andre programmer i forbindelse med resultatbe-

handling og resultatfremvisning 
■ Betjening af alment laboratorieudstyr 
■ Laboratorieberegninger 
■ Samarbejde 
■ Førstehjælp 
■ Mikrobiologi 
■ Følge forskrift og dokumentere dette 
■ Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 
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6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
17 ud af 19 aftagere kommer med bud, hvilke kompetencer der er be-
hov for om fem år. 
Særligt fire typer af kompetencer fremhæves. Der er tale om: 
 
■ IT-kundskaber 
■ Omstillingsparathed og fleksibilitet 
■ Samarbejdsevner 
■ Tilegne sig ny viden om apparaturteknik 
 
Derudover nævnes: 
 
■ At kunne følge en forskrift 
■ Engelsk-kundskaber 
■ Interesse og engagement 
■ Molekylær biologi 
■ Kvalitetssikring 
■ Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 
■ Metodeudvikling og metodevalidering 
■ Genteknologi 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 

 
Nyuddannede laboranter fra Metropols bidrag med nytænkning og ud-
vikling indenfor faglighed 
 
Godt halvdelen af aftagerne mener, at dimittenderne bidrager med ny-
tænkning og udvikling på arbejdspladserne. 5 % mener, at de nyud-
dannede i høj grad bidrager her til, mens 47 % mener, at dimittenderne 
i nogen grad bidrager her til.  
32 % mener, at dimittenderne i mindre grad bidrager her til, mens 5 % 
slet ikke mener, at de bidrager her til. De resterende 11 % har svaret 
ved ikke.  
 
Bidrager nyuddannede laboranter fra Metropol med nytænkning og ud-
vikling indenfor faglighed 
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Nyuddannede laboranter fra Metropols bidrag til udvikling og nytænk-
ning indenfor organisationen 
 
Majoriteten af aftagerne vurderer, at dimittenderne i mindre grad eller 
slet ikke bidrager til nytænkning og udvikling indenfor organisationen. 
53 % mener, at de nyuddannede i mindre grad bidrager her til, mens 
16 % mener, at dimittenderne i henholdsvis nogen grad og slet ikke bi-
drager her til. 16 % af respondenterne har svaret ved ikke.  
 
 
Bidrager nyuddannede laboranter fra Metropol med nytænkning og ud-
vikling indenfor organisationen 
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Laborantuddannelsens handleplan  
 
1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes 
niveau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Konklusion 
Undersøgelsen viser at aftagerne overvejende er tilfredse med de ud-
dannede laboranter. Dog bør uddannelsens håndtering af emnet ele-
mentær fejlfinding tages op til overvejelse, hvis emnet efter gentagne 
aftagerundersøgelser stadig placerer sig i samme område. Kommende 
laboranter er uddannet efter en ny studieordning hvor der er lagt mere 
vægt på problemløsning i laboratoriet, så vi forventer en ændring til 
næste aftagerundersøgelse. 
 
Handling 
Vi afventer om punktet elementær fejlfinding også falder udenfor ved 
næste undersøgelse. 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Konklusion 
Resultatet svarer nogenlunde til den vægt emnerne har på uddannel-
sen. 
 
Handling 
Personalet, uddannelsesudvalget og Studierådet informeres om un-
dersøgelsens resultatet. Udover dette udføres et projekt omkring de 
nye mærkningsregler, CLP, således at undervisningen ændres til de 
nye regler allerede i 2011. Handlingen beskrives nærmere i uddannel-
sens opfølgningsplan for 2011. 
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4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling af resultaterne, og hvordan det forhol-
der sig hertil: 
Ingen spørgsmål om dette 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Konklusion  
Kommende laboranter er uddannet efter en ny studieordning så vi af-
venter resultatet af næste aftagerundersøgelse. 
 
Handling 
Ingen 
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Konklusion 
Den vare der primært efterspørges er IT- og engelskkundskaber samt 
personlig performance. Fælles for de 3 emner er at udvikling af kompe-
tencer heri ligger tidligere i uddannelsessystemet end laborantuddan-
nelsen. På laborantuddannelsen bygger vi ovenpå mere eller mindre 
vaklende fundamenter. Men det er begrænset hvor langt vi kan nå at 
flytte de studerende lige netop indenfor disse 3 emner, når det samtidig 
forventes at de også skal tilegne sig en helt ny faglighed. 
 
Handling 
I den nuværende studieordning er der lagt op til mere samarbejde mel-
lem de studerende i arbejdslignende situationer. Mere og mere af vo-
res udstyr bliver IT-baseret og engelsk kommer mere og mere ind via 
manualer, vejledninger til kit's og i hele systemet omkring mærkning og 
klassificering via CLP. 
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Vi afventer resultatet af næste aftagerundersøgelse for at  se om den 
giver et andet resultat. 
 
7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
 
Bidrager nyuddannede laboranter fra Metropol med nytænkning og ud-
vikling indenfor faglighed? 
 
Konklusion 
Svarer til vores billede. Den nyuddannede kan nogle gange se på ar-
bejdsopgave med friske øjne og derigennem være med til udvikling in-
den for faglighed. 
 
Handling 
Ingen. 
 
Bidrager nyuddannede laboranter fra Metropol med nytænkning 
og udvikling inden for organisationen? 

Konklusion 
Svarer til vores billede. Den nyuddannede har fuldt fokus på at lære si-
ne arbejdsopgaver at kende frem for at ændre organisationen. 
 
Handling 
Ingen. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt hand-
ling: 
Ingen 
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Procesteknologuddannelsen 
 
Procesteknologuddannelsen har udsendt spørgeskemaer til i alt 17 le-
dere, som arbejder indenfor forskning & udvikling, drift af forsøgsan-
læg, drift af produktionsanlæg, troubleshooting på forsøgs- og produk-
tionsanlæg eller andet. I denne undersøgelse er aftagere defineret, 
som personer der har fungeret som projektvejledere for procesteknolo-
ger som er uddannet på Professionshøjskolen Metropol i 2009 og/eller 
2010.  
Svarprocenten er 29% hvoraf 5 har ansat min 1 dimittend fra Metropol 
inden for de sidste 2 år. 
I det følgende er en analyse af respondenterne besvarelser. 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 

Fem aftagere har besvaret aftagerundersøgelsen for procesteknolog-
uddannelsen, hvorfor afrapporteringen af respondenternes besvarelser 
vil opgøres ud fra antal aftagere frem for procentdel af aftagerne.  
 
1. Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes  
niveau 
 
Otte ud af de ti opstillede kompetencer vurderes som vigtige eller me-
get vigtige af fire til fem ud af de fem aftagere. Særligt vigtigt betragtes 
følgende to kompetencer, da disse betragtes som meget vigtige af tre 
af aftagerne, mens de resterende to aftagere betragter kompetencerne 
som vigtige. Der er tale om 1) ’udføre arbejdsopgaver af teknisk faglig 
karakter’ samt 2) ’udføre og dokumentere relevante opgaver’.  
En kompetence vurderes som mindre vigtig af to ud af fem aftagere. 
Det drejer sig om kompetencen til at ’håndtere kemikalier sikkerheds-, 
sundheds- og miljømæssigt forsvarligt’. Derudover vurderer fire ud af 
fem aftagere kompetencen til at ’deltage i projektstyringsopgaver’ som 
mindre vigtig. 
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Niveauet indenfor seks af kompetencerne vurderes af fire til fem af af-
tagerne som middel til meget højt. Der er tale om følgende kompeten-
cer: 1) ’ udføre arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter’, 2) ’ tilegne 
sig ny viden, færdigheder og kompetencer’, 3) ’vurdere resultater’, 4) 
håndtere kemikalier sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvar-
ligt, 5) deltage i udvikling af forsøgs- og produktionsanlæg, 6) ’ plan-
lægge arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter’.  
Indenfor to kompetencer vurderer to aftagere, at niveauet er lavt. Det 
drejer sig om 1) ’ deltage i projektstyringsopgaver’ samt 2) ’forslå æn-
dringer og optimeringer’. 
 
Jævnfør nedenstående kompetencer 
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Hvor vigtigt vurderes nedenstående kompetencer for nyuddannede 
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Hvor højt vurderes de nyuddannedes niveau indenfor de valgte kompe-
tencer 
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Sammenhæng i vurdering af kompetencernes vigtighed og dimitten-
dernes niveau 
Generelt er der en fin sammenhæng mellem kompetencernes vigtig-
hed og dimittendernes niveau, da kompetencerne med enkelte undta-
gelser vurderes som vigtige kombineret med at niveauet vurderes som 
middel til meget højt. 
Niveauet indenfor kompetencen ’deltage i projektstyringsopgaver’ vur-
deres som lavt af to ud fem aftagere, men dette er af mindre betydning 
da fire ud af fem aftagere vurderer denne kompetence som mindre vig-
tig. Ved en enkelt kompetence er der mindre sammenhæng mellem 
vigtighed og niveau, da fire ud af fem aftagere vurderer kompetencen 
som vigtig til meget vigtig, mens to ud af fem aftagere vurderer niveau-
et indenfor kompetencen til at være lavt. Der er tale om kompetencen 
til at ’ forslå ændringer og optimeringer’. 
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2. De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne 
 
Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som de vigtigste 
 
Tre ud af fem aftagere vælger kompetencen ’udføre arbejdsopgaver af 
teknisk faglig karakter’ som 1.prioritet. To ud af fem aftagere prioriterer 
’udføre og dokumentere relevante opgaver’ som 2.prioritet, mens de 
resterende tre aftagere vælger forskellige 2.prioriteter.  
To ud af fem aftagere prioriterer ’planlægge arbejdsopgaver af teknisk 
faglig karakter’ som 3.prioritet, mens de resterende tre aftagere vælger 
forskellige 3.prioriteter.  
 
 
Kompetencer der ikke er spurgt til i undersøgelsen, som aftagerne vur-
derer som vigtige 
 
Adspurgt om der er kompetencer, der ikke er spurgt til i undersøgelsen 
nævnes: 
 Personlig udstråling 
 Tværfaglige og tværkulturelle samarbejdskompetencer 

 
En aftager nævner, at kompetencespørgsmål er svære at besvare en-
tydigt, da en medarbejder kan have visse kompetencer, der i så fald 
bør udvikles, men en anden medarbejder kan have helt andre kompe-
tencer, der er ligeså vigtige og bør udvikles.  
 
Sammenhæng mellem ansættelsesstedets arbejdsområde og kompe-
tencer der efterspørges. 
Da der kun er fem respondenter i undersøgelsen vil det ikke give me-
ning at gå ind i spørgsmålet om sammenhængen mellem arbejdsom-
råde og kompetencer.  
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3. Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set 
 
Samtlige aftagere vurderer, at de nyuddannede procesteknologers 
kompetencer i nogen grad eller i høj grad er relevante i forhold til den 
funktion de udfører. Tre ud af fem aftagere mener, at kompetencerne i 
høj grad er relevante. Mens de resterende to aftagere vurderer, at di-
mittendernes kompetencer i nogen grad er relevante.  
 
 
Overordnet set er de nyuddannede procesteknologers kompetencer re-
levante i forhold til den funktion de udfører 
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4. Begrundelser for ansættelse af dimittenderne 

 
Se uddannelsens handleplan 
 
 
5. Hvad bør have en højere prioritet i uddannelsen 
 
En enkelt aftager kommer med bud på, hvad der bør prioriteres højere 
i uddannelsen. Der nævnes: 
 
 Planlægning 
 Vurdering og kritisk analyse af egne resultater 
 Opgaveskrivning 

 
 
6. Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne 
 
To aftagere kommer med bud på kompetencer, der er vigtigt på ar-
bejdspladserne om fem år. 
Der nævnes: 
 
 Selvstændighed 
 Faglig viden indenfor processtyring 
 Stabile og GMP fokuserede teknikere 
 Høj stress tærskel 
 Gode praktikere med forståelse for behovet for grundig doku-

mentation 
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7. Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejds-
pladserne 
 
Nyuddannede procesteknologer fra Metropols bidrag med nytænkning 
og udvikling indenfor faglighed 
 
To aftagere mener, at de nyuddannede procesteknologer fra Metropol i 
nogen grad bidrager med nytænkning og udvikling indenfor faglighed. 
Én vurderer, at de i mindre grad bidrager her til. Mens de to resterende 
aftagere svarer ved ikke til dette spørgsmål. 
 
Bidrager nyuddannede procesteknologer fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor faglighed 
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Nyuddannede procesteknologer fra Metropols bidrag med nytænkning 
og udvikling indenfor organisationen 
 
En aftager mener, at dimittenderne i nogen grad bidrager med ny-
tænkning og udvikling indenfor organisationen. En vurderer, at de i 
mindre grad bidrager her til. En at de slet ikke bidrager her til. Og igen 
svarer to aftagere ved ikke. 
Bidrager nyuddannede procesteknologer fra Metropol med nytænkning 
og udvikling indenfor organisationen 

 
 
8. Andre vigtige undersøgelsesresultater  
Se uddannelsens handleplan 
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Procesteknologuddannelsens handleplan 
 

1)Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes ni-
veau.  
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
 
Konklusion 
Undersøgelsen viser at aftagerne overvejende er tilfredse med de uddan-
nede procesteknologer. Dog bør uddannelsens håndtering af emnet drifts-
optimering ses efter hvis vurderingen placere sig samme område gentag-
ne gange. Kommende procesteknologer er uddannet efter en ny studie-
ordning, hvor der er lagt mere vægt på problemløsning og driftoptimering, 
så vi forventer en ændring til næste aftagerundersøgelse. 
 
Handling 
Vi afventer om punktet driftoptimering også falder udenfor ved næste un-
dersøgelse. 
 
2) De vigtigste kompetencer ifølge aftagerne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
 
Konklusion 
Resultatet svarer nogenlunde til den vægt emnerne har på uddannelsen. I 
den nye studieordning er det øget fokus på planlægning af eget arbejde. 
 
Handling 
Personalet, uddannelsesudvalget og Studierådet informeres om undersø-
gelsens resultat. Udover dette udføres et projekt omkring de nye mærk-
ningsregler, CLP, således at undervisningen ændres til de nye regler alle-
rede i 2011. Handlingen beskrives nærmere i uddannelsens opfølgnings-
plan for 2011. 
 
3)Relevans af dimittendernes kompetencer overordnet set. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
 
Konklusion 
De nyuddannedes kompetencer er relevante i forhold til de funktioner de 
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udfører i virksomhederne. 
 
Handling 
Ingen 
 
4)Begrundelser for ansættelse af dimittenderne. 
Uddannelsesstedets opsamling af resultaterne, og hvordan det forholder 
sig hertil: 
Ingen spørgsmål om dette 
 
5)Hvad der bør have en højere prioritet i uddannelsen. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
 
Konklusion 
Kommende procesteknologer er uddannet efter en ny studieordning og 
bekendtgørelse, så vi afventer resultatet af næste undersøgelse.  
 
6)Fremtidige behov for kompetencer på arbejdspladserne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
 
Konklusion 
Undersøgelsen viser at aftagerne blandt andet efterspørger personlig per-
formance, som selvstændighed, stabilitet og høj stresstærskel.  
 
Handling 
I den nye studieordning er der øget fokus på planlægning af eget arbejde 
samt dokumentation. Vi afventer derfor resultatet af næste aftagerunder-
søgelse for at se hvordan resultatet udvikler sig. 
 
7)Dimittendernes bidrag til nytænkning og udvikling på arbejdsplad-
serne. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
Bidrager nyuddannede procesteknologer fra Metropol med nytænkning og 
udvikling indenfor faglighed? 

Konklusion 
Svare til vores billede. Den nyuddannede kan nogle gange se på arbejds-
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opgave med friske øjne og derigennem være med til udvikling inden for 
faglighed. 
 

Bidrager nyuddannede procesteknologer fra Metropol med nytænk-
ning og udvikling inden for organisationen? 

Konklusion 
Svarer til vores billede. Den nyuddannede har fuldt fokus på at lære sine 
arbejdsopgaver at kende frem for at ændre organisationen. 
 
8) Andre vigtige undersøgelsesresultater. 
Hvordan uddannelsesstedet forholder sig hertil og evt. planlagt handling: 
Intet relevant 
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Global bachelor in Nutrition and Health 
 

Forskning & Udviklings afrapportering 
 

Som led i den samlede aftagerundersøgelse på Metropol i 2010 blev der 
afholdt en særskilt aftagerundersøgelse vha. telefoninterviews på uddan-
nelsen i Global bachelor of Nutrition and Health. 
 
Baggrund 
Begrundelsen for at afvige fra metoden med elektronisk spørgeskema, 
som bruges på resten af Metropol, er todelt: 

1. Dels er uddannelsen ny og der er kun dimitteret et hold fra den. 
2. Dels er uddannelsen ikke så stor, og der er således kun 24 dimit-

tender. 
Ud af denne lille gruppe er der flere, der endnu ikke har fået job eller plan-
lægger at læse videre. Antallet af aftagere er derfor meget begrænset, og 
spørgeskemametoden er derfor ikke så velegnet. Det vurderedes i denne 
sammenhæng som mere relevant at foretage undersøgelsen som telefon-
interviews med omtrent samme ramme som spørgeskemaet, men med 
mere fleksibilitet og fokus på uddybninger. Spørgeguiden, som er fulgt 
med en vis variation, er indsat som bilag 2. 
 
 
Oplysninger på relevante aftagere 
Uddannelsen har tæt kontakt med det første hold dimittender og har derfor 
en god fornemmelse af hvilke dimittender, der har fået job. Disse dimitten-
der blev bedt om at videregive kontaktoplysninger til deres nærmeste leder 
med henblik på undersøgelsen. For at dimittenderne ikke skulle være ner-
vøse for undersøgelsens karakter, fik de mulighed for på forhånd at se 
spørgerammen.   
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Informanterne 
Der er gennemført interview med fire aftagere. Den ene er lidt atypisk, idet 
hun netop har ansat en dimittend, som derfor ikke er startet endnu.  
 
Af de seks dimittender, der bliver spurgt til, er en på en børneinstitution, en 
er i en underviserstilling, to er i projektstillinger. 
 
Interviewene 
Interviewene er foregået ved, at der er lavet en forudgående aftale (på 
mail eller telefon) om et tidspunkt, det passede at ringe. Der blev lagt op 
til, at det tog ca. 15 minutter. I praksis tog nogle interview længere tid, og 
andre kortere tid afhængig af informantens tid, viden og lyst til at uddybe 
svarene. Det korteste interview tog otte minutter, det længste 30 minutter. 
Alle interviews er foretaget af Nete Krogsgaard Niss, konsulent i Forskning 
& Udvikling, Metropol i løbet af juli og august 2010. 
 
 

Resultater 
 
Respondenternes svar fra interviewene fremlægges i det følgende. 
 
Udvalgte kompetencer 
Der er blevet spurgt til fem kompetencer, som er de fem fælles kompeten-
cemål fra uddannelsens bekendtgørelse, som er forkortet, for at gøre dem 
anvendelige i en interviewsituation. 

 
Svarene kan ses nedenfor. Respondenterne har kun fået svarkategorier, 
når de har bedt om det. Derfor er der opstået en "mellem" kategori i vigtig-
heden og nogle af svarene er tolket. Der er færre svar på niveauet end på 
vigtigheden. Dette skyldes, at der kun er spurgt til kompetenceniveauet, 
hvor det har været relevant og dermed ikke, hvis vigtigheden har været 
lav, eller dimittenden ikke er startet i jobbet endnu. 
 
 
 
 
 



 

 

180 

 
 Vigtighed Niveau 

M
eget vig-

tigt

V
igtigt 

M
ellem

 

M
indre vig-

tigt

Ikke vigtigt 

M
eget hø

jt 

H
ø

jt 

Lavt 

M
eget lavt 

V
ed ikke 

Anvende nyeste 
viden i udviklings- 
og arbejdsopaver 
indenfor felterne 
ernæring og livsstil.

X 
X 
 

X 
 

X 
 

   X 
X 
 

  X 
 

Tilegne sig ny vi-
den indenfor felter-
ne ernæring og 
livsstil 

X 
 

X 
X 
X 
 

    X 
X 
X 
 

   

Udføre kommuni-
kative, styrings- og 
rådgivningsopga-
ver 

X 
 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 X 
 

  

Arbejde som del af 
et tværfagligt team 
sammen med folk 
med forskellig 
baggrund 

X 
X 
 

   X 
X 
 

 X 
 

   

Igangsætte og væ-
re en del af udvik-
lingsarbejde for at 
fremme helbreddet 
på en bæredygtig 
måde 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 X 
 

X 
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De to første kompetencer "Anvende nyeste viden i udviklings- og arbejd-
sopaver indenfor felterne ernæring og livsstil" og "Tilegne sig ny viden in-
denfor felterne ernæring og livsstil" viser god sammenhæng mellem vigtig-
hed og niveau – det er vigtige kompetencer og dimittendernes niveau er 
højt. 
 
Den tredje kompetences "Udføre kommunikative, styrings- og rådgiv-
ningsopgaver"  vigtighed afhænger i denne undersøgelse mere af jobfunk-
tionen og viser en større spredning i både vigtighed og niveau. Paradok-
salt nok er det den aftager, der anfører kompetencen som vigtigst, der an-
giver niveauet som lavt. Aftageren forklarer selv: 
"Det handler om proces- og konsulentrollen. Der er ikke nok faglighed og 
pondus på nogle områder. Det er som om at de kan alt og intet. …Man 
savner, at der er en specialisering i noget, man er rigtig god til. For at have 
en rådgivningsfunktion skal man have en ballast indenfor et felt, og det er 
ikke noget de har som nyuddannede" 
Til gengæld mener den aftager, der anfører kompetencen som mindre vig-
tig, at dimittendens niveau er meget højt. Dette tænker hun måske kan 
udnyttes senere hen til foredrag mv., men det er ikke en del af stillingen li-
ge nu. 
 
Den fjerde kompetence "Arbejde som del af et tværfagligt team sammen 
med folk med forskellig baggrund" afhænger igen meget af jobfunktionen. 
Det er meget vigtigt to steder og ikke vigtigt to steder. Hvor det er vigtigt, 
er niveauet højt. 
 
Den sidste kompetence" Igangsætte og være en del af udviklingsarbejde 
for at fremme helbredet på en bæredygtig måde" er den mindst vigtige, og 
også her er niveauet gennemsnitligt lavest.  
 
Andre kompetencer 
Aftagerne er blevet spurgt, om der er andre vigtige kompetencer, og/eller 
hvad den vigtigste kompetence er. Svarene falder i to kategorier: faglige 
og personlige. De faglige kompetencer, der er vigtige i de fire stillinger er  

 Tung køkkenmæssig faglighed 
 Tung ledelsesmæssig faglighed  
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 Viden om og evne til at sætte ernæringsrigtig, økologisk kost sam-
men 

 Tilberedning af maden 
 Kendskab til terminologi 
 Kendskab til nuværende anbefalinger og relationen til politik og 

forskning 
 
De personlige kompetencer: 

 Imødekommenhed 
 Engagement 
 Selvstændighed (nævnt to gange) 
 Tage initiativ 
 Iderighed ift. stillingen 

 
Overordnet relevans 
Aftagerne blev spurgt om dimittendens kompetencer overordnet set var re-
levante ift den funktion, de udfører. Til det svarer alle positivt og flere be-
gejstret, fx "Ja, det synes jeg helt klart" og "Ja, for søren da". 
 
Begrundelse for ansættelse af dimittenderne 
Den ene aftager vidste slet ikke, at der var forskel på Global Nutrition and 
Health og den danske Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Et an-
det sted havde den ansatte tidligere været i praktik. De to sidste steder 
søgte de egentlig ikke efter en med den uddannelse men blev overbevist i 
ansættelsesprocessen. Det ene sted kunne de se, at dimittenden havde 
de kompetencer, der skulle til og i øvrigt  havde en stor og relevant viden 
om sammensætning af kost, så de besluttede at ansætte hende, selv om 
budgettet egentlig var mere til en køkkenassistent. I det andet tilfælde var 
det kombinationen af viden om sundhed, motion og ernæring og en bag-
grund fra erhvervslivet, samt en stor iderigdom, der var afgørende for an-
sættelsen. 
 
Da uddannelsen i Global Nutrition and Health er meget ny, vil det ofte væ-
re nødvendigt at søge stillinger, som ikke er opslået til netop disse dimit-
tender. Denne undersøgelse bekræfter det billede og viser, at det er vigtigt 
for dimittenderne at udvise kreativitet, både ift hvilke stillinger man søger 
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og i sin ansøgning/til samtalen. 
 
Nytænkning og udvikling 
Aftagerne blev spurgt om dimittenden bidrager med nytænkning og udvik-
ling i sin funktion. To aftagere siger nej, ikke i den funktion de er ansat i. 
To siger ja, helt klart. En uddyber med et eksempel: 
"Ja, i allerhøjeste grad. Vi har jo pædagogisk måltid, hvor de voksne skal 
spise med, og de kan godt være lidt konservative og syntes der var lidt for 
meget bønner og den slags. Men vi siger så til dem at det er vigtigt at bør-
nene får en god kost og de voksne skulle være gode rollemodeller. Det har 
hun fået tilført, at de har lært. Det har hun fået gennemført på det pæda-
gogiske felt også." 
 
Fremtidens behov 
Aftagerne blev spurgt om hvilke kompetencer der særligt er brug for om 5 
år på deres arbejdsplads. Følgende blev nævnt: 

 Processtyring, særligt styring af forandringsprocesser 
 Projekthåndtering 
 Viden om sammensætning, ernæringsrigtig kost og økologi 
 Innovation 
 Pædagogik 
 Relationen til andre discipliner 

Sidstnævnte uddybes og suppleres af en aftager: 
"Not only to be able to work with nutrition, but be in a team where we also 
work with public health, prevention of obesity and physical activity. Broad-
er thinking than just nutrition, about linkages with other disciplines so that 
you can easily see the relationship. But you need to have a certain back-
ground in nutrition in order to be able to broaden it. The noncommunicable 
diseases area is increasing in Europe." 
 
Brug for flere / hvad kan styrkes? 
Aftagerne blev spurgt, om man kunne forestille sig at ansætte flere dimit-
tender fra Global Nutrition and Health på deres arbejdsplads, og hvad der 
evt. kunne styrkes for at der (i fremtiden) skulle bruges flere.  
To aftagere angiver, at der ikke er brug for flere på grund af arbejdsplad-
sen. En har allerede ansat en anden dimittend, og den fjerde siger, at "det 
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må vi se". 
Områder der kunne styrkes er meget specifikke på den enkelte arbejds-
plads. Der nævnes viden om småbørnsernæring og mere viden i dybden 
om det internationale område. 
 
Andre resultater 
To af aftagerne giver på egen opfordring udtryk for, at de ikke er helt klar 
over, hvad dimittendernes kernekompetencer er. De samme aftagere si-
ger, at det virker som om området er så bredt, at de ikke har en stærk nok 
faglighed indenfor nogle områder.  
Det som angives som en svaghed, kan dog også ses som en styrke ift. det 
tværfaglige arbejde:  
"De typer der læser på Suhrs er gode til at være imødekommende og åb-
ne og modtagelige overfor forskellige slags arbejdsopgaver. Det hænger 
måske sammen med ikke at være så fagspecifik, det kan så være det po-
sitive i at have en generel uddannelse." 
 
En aftager angiver, at der kunne være god brug for, at dimittenderne hav-
de en mere solid køkkenfaglighed, så de kunne indgå i produktionen, fx i 
køkkener i børneinstitutioner. Det er for dyrt at have dem ansat til at lede, 
hvis de ikke indgår i produktionen, da køkkenerne typisk er små. Til gen-
gæld er køkkenassistenterne ikke altid så gode til at planlægge, så der er 
et behov, der ikke er opfyldt – de tidligere økonomer skulle være stærkere 
i denne sammenhæng. 
Den ene aftager, der netop er leder af en børneinstitution, angiver dog in-
gen problemer ift. det køkkenfaglige. Dimittenden er her alene i køkkenet 
og har godt styr på det hele, også produktionen. 
 
Opsummering 
Denne undersøgelse viser kun erfaringerne fra en lille gruppe aftagere af 
dimittender fra Global Nutrition and Health, og konklusionerne må ses med 
det forbehold. Alligevel tegner der sig nogle mønstre, som skal nævnes. 
 
Overordnet set modsvarer dimittendernes kompetencer meget godt de 
jobfunktioner de har.  Der er sammenhæng mellem vigtighed og niveau og 
den overordnede relevans er meget høj. Der mangler dog noget faglig 
tyngde i forhold til at kunne udføre rådgivnings- og styringsopgaver på det 
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niveau om en af aftagerne efterspørger. 
 
En udfordring for dimittenderne er at finde de rette jobfunktioner. I halvde-
len af de undersøgte tilfælde bidrager dimittenden ikke med nytænkning 
og udvikling, og der fremhæves flere steder at dimittendens egne ønsker 
til jobfunktion nok ikke kan opfyldes i det nuværende job.  
 
Det lader til, at der er et behov for at styrke uddannelsens profil. Der efter-
lyses mere faglig tyngde indenfor nogle områder, men der kan også ses 
fordele ved at have mere generel viden. Det væsentligste problem er må-
ske, at aftagerne ikke er helt klar over, hvad dimittenderne kan og ikke 
kan.  På den baggrund kunne der være behov for en skærpelse af profilen 
og mere information til potentielle aftagere. 
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Handleplan for Global Bachelor in Nutrition and Health 
 
Employing Bachelors in Global Nutrition and Health  
(Aftagerundersøgelse 2010) 

 
Main results 
Employers evaluate competences of bachelors in Global nutrition and 
health (GNH) as relevant for their job functions overall. They see the gra-
duates' competences as broad ranging but without clear core compe-
tences. This should be seen light of the competences needed in the jobs  
ranges from preparing food over management to knowledge of politics and 
research.  
 
Background 
As only one class has graduated from bachelor in GNH, that is 24 stu-
dents, the research has not been done as an electronic survey, but as tel-
ephone interviews. 4 months after their graduation was 9 of the 24 em-
ployed, while 3 had been accepted into master educations. 4 employers 
have been interviewed. This must be taken into consideration when react-
ing to the results. 
 
 
More results 
The graduates' competences to use up to date knowledge on nutrition and 
lifestyle and to achieve new knowledge in the same areas is considered 
important for the employers and they consider the graduates level to be 
high in these areas. In other areas (communication, teamwork and initia-
tive) is important in some jobs but not in others and employers have di-
verse experiences of the graduates level in these areas. 
 
To be done 
The GNH-team is working on sharpening the profile of the education – e.g. 
offering job profiles on our new home page. We strongly believe the edu-
cation should remain a generalist education to remain relevant for a broad 
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range of jobs on the current job market as also indicated in this research. 
In pursuing these goals the GNH-team will work in dialogue with actual 
and potential employers. 
 
We are currently working on a revision of the curriculum on the back 
ground of an external evaluation of the education carried out this spring. 
One goal in that revision is to strengthen the graduates' pedagogical and 
didactic competences preparing the graduates better for consultation and 
management tasks ask for in one interview.   
 
 
Christian Stenbak Larsen 
adjunkt/lecturer 
 
Direkte: 72 48 70 73 
csla@phmetropol.dk 
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Bilag 
 
 

Bilag 1: Spørgeskemaet 

Aftagerspørgeskema i Metropol 

 
Kære aftager 
 
Uddannelse XXX i Professionshøjskolen Metropol vil gerne undersøge, hvor-
dan ledere bl.a. vurderer de nyuddannedes kompetencer. 
 
Målgruppen for denne undersøgelse er nærmeste ledere, som har ansatte, 
der er uddannet XXX fra Professionshøjskolen Metropol inden for de sidste 2 
år. Har du det, vil vi på forhånd takke for besvarelse af nedenstående 
spørgsmål, som det tager ca. 5-10 min. at svare på. For start tryk på Ja knap-
pen nedenfor. 
 
Hvis du ikke har ansat nyuddannede XXX fra Metropol inden for de sidste 2 
år, tryk da venligst på nej knappen nedenfor. På forhånd tak 
 
 

Har du ansat en nyuddannet XXX fra Metropol inden for de sidste to år? 
 
(Angiv kun ét svar) 

Ja 

Nej 

 

Hvor er du ansat? 
 
(Angiv kun ét svar) 

Privat 

Statslig arbejdsplads 
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Kommunal arbejdsplads 

Regional arbejdsplads 

Frivillig organisation/NGO 

 
       Andet 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 

 

Arbejdsområde (uddannelsesstedet nævner relevante områder) 

 
 
 
 

Fx sygeplejersker 
 
(Angiv kun ét svar) 

Somatik 

Psykiatri 

Primær sundhedstjeneste 

 
       Andet sted (skriv i boksen) 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Fx lærer 
 
(Angiv kun ét svar) 

Skoleleder 

Pædagogisk leder 

Viceskoleleder 

 
       Andet (skriv i boksen) 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Fx procesteknologer 
 
(Angiv kun ét svar) 

Forskning & Udvikling 

Drift af forsøgsanlæg 

Drift af produktionsanlæg 

Troubleshooting på forsøgs- og produktionsanlæg 

 
       Andet (skriv i boksen) 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Hvad er du uddannet som? 
 
(Angiv kun ét svar) 

Faget 

 
       Andet 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

Hvor mange nyuddannede XXX fra Metropol har du ansat inden for de 
sidste 2 år? 
 
(Angiv kun ét svar) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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11 

12 

 

De nyuddannedes kompetencer  
Nedenfor skal du vurdere de nyuddannedes kompetencer dels 1. Hvor 
vigtig er kompetencen og dels 2. hvordan vurderer du de nyuddannedes 
niveau 
 
(Sæt kun et kryds pr. besvarelse for følgende : Hvor vigtige vurderer du 
nedenstående kompetencer er for nyuddannede jordemødre?, Hvor højt 
vurderer du de nyuddannedes niveau indenfor de udvalgte kompeten-
cer?) 

 

Hvor vigtige vurderer du 
nedenstående kompeten-
cer er for nyuddannede 

jordemødre? 

Hvor højt vurderer du de nyuddannedes 
niveau indenfor de udvalgte kompeten-

cer? 

Meget 
vig-
tigt 

Vig-
tigt 

Min-
dre 
vig-
tigt 

Ikke 
vig-
tigt 

Meget 
højt 

Højt 
Mid-
del 

Lavt 
Meget 
lavt 

Ved 
ikke 

Fx 
Vur-
dere 
be-
hovet 
for 
smert
elindr
ing til 
fø-
den-
de 

         

 
Fx At 
yde 
am-
me-
råd-
giv-
ning/
vej-
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led-
ning 

...          
 

Er der andre meget vigtigt kompetencer, som vi ikke har spurgt til? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

Hvilke 3 kompetencer af ovenstående er de vigtigste? (i prioriteret ræk-
kefølge) 
 
 
 
 

1.  
 
(Angiv kun ét svar) 

Fx Vurdere behovet for smertelindring til fødende 

Fx At yde ammerådgivning/vejledning 

 ... 

 

2. 
 
(Angiv kun ét svar) 

Fx Vurdere behovet for smertelindring til fødende 

Fx At yde ammerådgivning/vejledning 
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 ... 

 

3. 
 
(Angiv kun ét svar) 

Fx Vurdere behovet for smertelindring til fødende 

Fx At yde ammerådgivning/vejledning 

 ... 

 

Hvorfor ansatte i lige netop XXXer? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

Bidrager nyuddannede XXXer fra Metropol med nytænkning og udvikling 
indenfor faglighed? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

Slet ikke 

Ved ikke 
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Bidrager nyuddannede XXXer fra Metropol med nytænkning og udvikling 
indenfor organisationen? 
 
(Angiv kun ét svar) 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 I mindre grad 

Slet ikke 

Ved ikke 

 

Hvad bør have højere prioritet i uddannelsen? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

Hvilke kompetencer er der særligt brug for om 5 år på din arbejdsplads? 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

Uddannelsen kan formulere op til 3 spørgsmål, som udover ovenstående 
spørgsmål er vigtige at få svar på 
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Må uddannelsesstedet kontakte dig for fokusgruppeinterview eller lig-
nende? 
 
(Angiv kun ét svar) 

Ja 

Nej 

 

Navn 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

Telefon nr. 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

E-mailadresse 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 

Mange tak for din besvarelse 
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Bilag 2: Spørgeguide til Global Nutrition and  
Health 
 
Kvalitetsenheden d. 23.juni 2010   

  
Aftagerspørgeskema i Metropol 
 

Hvilken arbejdsplads er du på? (uddyb evt.) 
 
Hvilket område arbejder I med? 
 
Hvordan er dimittenden ansat (vikar, midlertidig ansættelse, fast ansæt-
telse)? 

 
Spørgsmålene handler om de nyuddannedes kompetencer 
 Hvor vigtige vurderer du 

nedenstående kompetencer 
er i den jobfunktion du har 
ansat en dimittend fra GNH 
i? 

Hvor højt vurderer du de 
nyuddannedes niveau 
indenfor de udvalgte 
kompetencer? 
(spørges kun hvis der 
ikke svares mindre vig-
tigt eller ikke vigtigt) 
 

 

 Vigtighed Niveau  
 Me-

get 
vig-
tigt 

Vig-
tigt 

Min-
dre 
vigtigt 

Ikke 
vig-
tigt 

Me-
get 
højt 

Høj
t 

Lav
t 

Me-
get   
lavt 

Ve
d 
ik-
ke 

Anvende nyeste 
viden i udvik-
lings- og arbejd-
sopaver indenfor 
felterne ernæring 
og livsstil.  

o o o o o o o o o

Tilegne sig 
ny viden in‐
denfor fel‐
terne ernæ‐
ring og 
livsstil 

o o o o o o o o o

Udføre kommu-
nikative, styrings- 
og rådgivnings-
opgaver 

o o o o o o o o o

Arbejde som 
del af et 
tværfagligt 

o o o o o o o o o
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team sammen 
med folk med 
forskellig 
baggrund 

Igangsætte og 
være en del af 
udviklingsarbejde 
for at fremme 
helbreddet på en 
bæredygtig måde  

o o o o o o o o o

 
Er der andre meget vigtige kompetencer, som jeg ikke har spurgt til? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

Hvad er den vigtigste kompetence at have i den funktion du har 
ansat en Bachelor i GNH i? 
 
Hvorfor ansatte I lige netop en bachelor of Global Nutrition and Health? 
 
 
Bidrager nyuddannede Bachelor i Global Nutrition and Health fra Metropol med 
nytænkning og udvikling indenfor? 
Faglighed (spørges kun hvis det er et relevant job): 
I høj grad__ I nogen grad___ I mindre grad___Slet ikke__Ved ikke___ 
Organisation: 
I høj grad__I nogen grad__I mindre grad__Slet ikke__Ved ikke___ 
 
Overordnet set er den nyuddannede Bachelor i Global Nutrition and Health kom-
petencer relevante, i forhold til den funktion de udfører? 
I høj grad __ I nogen grad __I mindre grad__Slet ikke__ 
Hvordan/hvordan ikke? 
 
Hvilke kompetencer er der særligt brug for om 5 år på din arbejdsplads?   
 
Er der brug for flere dimittender fra GNH i din afdeling? 
 
Er der andre steder i dit firma/din organisation, hvor der kan være brug for dimit-
tender fra GNH – nu eller i fremtiden? 
(Hvis ja) I hvilke funktioner? 
(Hvis ja eller nej) Hvorfor mener du det? 
 
Hvilke kompetencer kunne med fordel styrkes, hvis dit firma/din organisation 
skulle ansætte flere dimittender fra GNH? 
 

 
 
 
 



 

 

 


