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Indledning:
Formålet med denne rapport er at give et opsummeret billede af fund og resultater fra
interviewundersøgelse og opfølgende spørgeskemaundersøgelser af modul 4 studerendes
oplevelse af vejledning og læring i klinikperioden i HOC på Rigshospitalet. Undersøgelserne er
foretaget i perioden januar 2010 til juli 2011. Idet der siden foråret 2011 er indført en elektronisk
evalueringspraksis i Region Hovedstaden, gældende for alle sygeplejerskestuderende og social- og
sundhedsassistentelever(Enheden for brugerundersøgelser 2012), vil denne afløse de
undersøgelser beskrevet i denne rapport.

Baggrund:
Baggrunden for gennemførelse af ovenstående undersøgelser var et ønske om at undersøge
hvordan studerende i modul 4, som er den første længere klinikperiode på 10 uger, oplevede
vejledningen og læringen i perioden. Ideen opstod efter tilbagemeldinger fra tidligere studerende
om meget vekslende mulighed for at følge og få vejledning af daglige vejledere i klinikkerne, og
dermed forskelligt udbytte i klinikforløbet.
I HOC er uddannelsen af studerende organiseret og beskrevet således, at der er ansat 4 kliniske
vejledere/ -undervisere, som refererer til oversygeplejersken i de klinikker, de er tilknyttet, og har
en klinisk adjunkt/ lektor som faglig leder. Den kliniske adjunkt/ lektor var på det tidspunkt ansat i
en kombinationsstilling mellem sygeplejerskeuddannelsen Metropol og HOC og refererede til
centerchefsygeplejersken( Drostby 2009). Denne kombinationsstilling er for tiden sat i bero, og
funktionen som uddannelsesansvarlig varetages af en udviklingssygeplejerske i centeret.
Centret varetager klinisk undervisning for henholdsvis modul 1, 2, 4, 5, 11 og 12( Professionshøjskolen Metropol, spl.udd.KBH 2008) . I det følgende er der primært fokus på modul 4
studerende, idet det er denne gruppe, undersøgelsen tog afsæt i.
De kliniske vejledere/- undervisere tilrettelægger og koordinerer de studerendes klinikforløb,
deltager i studiesamtaler, planlægger og varetager klinik- og klyngeundervisning, vejleder den
studerende og giver feed back på skriftlige arbejder. Endvidere følger den kliniske vejleder/
underviser den studerende i klinikken med henblik på at følge op på læringskontrakter, afholde
fastlagte studieaktiviteter samt ved intern prøve. Herudover fungerer de kliniske
vejledere/undervisere som vejleder og eksaminator ved den intern prøve(Rigshospitalet,
Hovedortocenteret 2009)
I klinikken tilknyttes ideelt en eller flere daglige vejledere, som følger og vejleder den studerende i
det daglige arbejde i klinikken og sørger for at udvælge passende læringssituationer for den
studerende, som tilgodeser læringsudbyttet for modulet. Vejledningen anbefales at foregå som
før- og efter vejledning og skal tilpasses den enkelte studerendes individuelle studieplan herunder
læringsstil(Rigshospitalet, Hovedortocenteret 2006).
Måden hvorpå HOC organiserer uddannelsen af studerende, lever tilsyneladende op til et godt
læringsmiljø, som det beskrives i flere undersøgelser (Killcullen 2007,Orland- Barak 2005), hvor
vigtigheden af vejlederens støtte til at udvælge læringssituationer, hjælp til refleksion, hjælp til at
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se ”hele” situationen frem for enkeltdele samt støttende funktion i klinikken er understreget som
betydningsfulde for den studerendes læring.
I nogle undersøgelser anbefales en organisering, hvor der både er en slags mentor/ underviser,
som fokuserer på henholdsvis den læringsmæssige del og den støttende del kombineret med en
eller to ”kliniske guides”, som vejleder den studerende i den kliniske sygepleje (Andrews et al.
2003, Hutchings et al. 2005, Henderson et al. 2009). Det at have flere vejledere/ ”kliniske guides” i
klinikken, er ifølge Hutchings et al.(2005) med til at sikre mest mulig tid for den studerende
sammen med vejlederen. Det anbefales ligeledes, at studerende deltager i vagter sammen med
vejlederen(ibid).
Andre undersøgelser peger på vigtigheden af, at vejlederen i klinikken både er kompetent,
engageret og motiveret for at have studerende, idet en motiveret og engageret vejleder tilbyder
flere læringsmuligheder i klinikken, og vurderer den studerendes kompetencer mere positivt, end
en vejleder som ikke ønsker studerende(Andrews 2003,Sprengel 2004, Hallin 2009).
Samtidig pointeres, at sygeplejersker kan føle sig usikre i rollen som vejleder/ mentor, og ofte får
rollen pålagt frem for selv at tage initiativet(Andrews 2003). Vigtigheden af, at vejlederen i
klinikken støttes i at lære fra sig i forhold til kliniske færdigheder, understreges i en anden
undersøgelse( Dickson et al.2006). Hvis vejleder selv mangler støtte, og i afdelinger hvor
personalet er stresset, kan det være vanskeligt for vejleder at give studerende støtte(Killcullen
2007).
At relationen mellem vejleder og studerende er vigtig for den studerendes oplevelse af læring,
viser flere undersøgelser(Andrews 2003, Brammer 2006, Killcullen 2007, Grønhaug 2009). En tryg
relation mellem studerende og vejleder er nødvendig for, at den studerende kan udvikle faglig
selvstændighed (Grønhaug 2009).
Endelig viser undersøgelser, at studerende har brug for anerkendelse, og at blive inkluderet i
praksisfællesskabet for at lære(Papp et al 2003, Brammer 2006). Her har det, at vejlederen viser
interesse for den studerende, samt måden vejlederen kommunikerer med den studerende,
væsentlig betydning for den studerende og dennes motivation for at lære(Brammer 2006).
Måden uddannelsen af studerende i HOC organiseres på, lever tilsyneladende op til det,
litteraturen anbefaler.
Som det fremgår af litteraturen, er bløde værdier som anerkendelse, interesse og en god relation
med vejleder af betydning for studerende i det kliniske forløb.
Dette er faktorer, som der ikke er tydeliggjort i HOC `s beskrivelse af læringsmiljøet(Rigshospitalet
2009), og som derfor muligvis ikke er bevidsthed om i den daglige vejledningspraksis .

Problemstilling:
Ønsket var derfor at undersøge de studerendes oplevelse af læringsmiljø og vejledning på modul
4 i HOC.
Årsagen til at fokus er modul 4 studerende, var at de i deres første længerevarende klinik måtte
forventes i særlig grad at have behov for støtte og vejledning.

Metode:
Der blev gennemført et kvalitativt fokusgruppeinterview, inspireret af Kvale(2005) og hans
fæmenologisk - hermeneutiske tilgang. Efterfølgende kvantitative spørgeskemaundersøgelser til
de efterfølgende hold modul 4 studerende, med spørgsmål baseret på fundene fra
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fokusgruppeinterviewet. Denne kombination af metoder kan medvirke til at validere fundene fra
fokusgruppeinterviewet, idet der er mulighed for datamætning, hvor yderligere deltagere
formentlig ikke ville kunne bidrage med andre og nye perspektiver(ibid).

Tidsplan:
Tid
Okt./Nov.2009

Opgave
Litteratursøgning og fokuseret læsning af litteratur

Nov./dec. 2009

Klargøring af materiale(Interviewguide, samtykkeerklæringer,
informationsmateriale), information og indhentning af samtykke fra
deltagere
Gennemførelse af fokusgruppeinterview
Transskribering af interview, analyse og rapportskrivning
Udarbejdelse af spørgeskema baseret på fund i rapport
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres 1. Gang, modul 4 hold 2
Præsentation og diskussion af rapport på Oversygeplejerskemøde
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres 2. Gang, modul 4 h.1
Planlægning og gennemførelse af indsats i hver klinik ud fra anbefalinger i
rapport
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres 3. Gang, modul 4 h.2
Akkumuleret rapport fra spørgeskemaundersøgelser diskuteres på
teammøde
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres 4. Gang, modul 4 h.1
Spørgeskemaundersøgelse gennemføres 5. Gang, modul 4 h.2
Elektronisk evaluering af alle moduler nyt krav til studerende, skrevet ind i
modulbeskrivelserne
Samlet rapport udarbejdes

Uge 6, 2010
Uge 8-29
April 2010
August 2010
August 2010
Efterår 2010
November 2010
Januar 2011
Februar 2011
April 2011
Juni 2011
Efterår 2011forår 2012
Sommer 2012

Præsentation og diskussion af rapport, sammenholdt med elektronisk
evaluering- strategi fremover

Litteratursøgningsstrategi:
Undersøgelserne tog afsæt i eksisterende viden på området, afdækket ved en fokuseret
litteratursøgning inspireret af polit et al.(2006). Udgangspunktet har været nedenstående
fokuserede spørgsmål:
Hvilke erfaringer med udvikling af godt læringsmiljø er beskrevet fra klinisk praksis?
Hvad oplever studerende er et godt læringsmiljø?
Der er søgt internationalt på databaserne Pub med og Cinahl, med søgeordene
” learning environment”, ”nursing students”, ” clinical practice”, “nursing students experience”.
Der er søgt på hvert ord for sig, forskellige kombinationer samt kædesøgning. Nationalt er søgt på
sygepleje- fagbibliotekets database samt på fagbladet ”sygeplejersken” med danske søgeord ”
med tilsvarende søgeord på dansk, samt kombinationer.
Yderligere indkredsning blev foretaget udfra følgende kriterier:
5

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i HOC.
Hovedortocenteret, Rigshospitalet maj 2012. Ved Anne Frandsen, klinisk underviser.
artikler med abstracts online
artikler på sprogene dansk, engelsk, norsk eller svensk
udgivet i perioden 2000-2010.
videnskabelige artikler
20 artikler blev udvalgt med disse kriterier, og ved gennemlæsning skete en yderligere sortering
således, at de undersøgelser, der ikke skønnedes overførbare, grundet kulturforskelle eller en
meget anderledes opbygget uddannelsesstruktur, blev sorteret fra.

Interviewguide:
En semistruktureret interviewguide(bilag )blev udarbejdet til fokusgruppeinterviewet, med afsæt i
litteraturgennemgangen. Af denne fremgik overordnede temaer, der ønskedes belyst samt nogle
dertil hørende spørgsmål i dagligdagssprog. Hensigten var at anvende disse som støtte spørgsmål,
og i højere grad spørge ind til de udsagn deltagerne kom med under interviewet, for derved at
bevare en åbenhed i situationen

Spørgeskema:
Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen blev til ud fra fundene i fokusgruppeinterviewet, og
blev formuleret, så de studerende kunne graduere på en skala fra 1-5, i hvor høj grad pågældende
spørgsmål var gældende for den enkelte studerende. Derudover var der plads til uddybende
besvarelse i form af nogle linjer, hvor den studerende kunne skrive frit. Formålet var at opfange
evt. nye perspektiver end dem vi lagde op til ved spørgsmålene.

Inklusionskriterier:
Deltagerne i fokusgruppeinterview valgtes ud fra følgende kriterier:
Modul 4 studerende fra HOC i vinteren 2009/2010
Studerende som har lyst til at deltage, og havde givet informeret samtykke efter mundtlig
og skriftlig information
I de opfølgende spørgeskemaundersøgelse blev spørgeskemaet udleveret til alle modul 4
studerende, og de blev opfordret til at afleveret det udfyldte skema i en lukket kuvert til sidste
studiesamtale. Hvorvidt de studerende valgte at aflevere, var frivilligt og uden konsekvens for
deres forløb i klinikken

Etiske overvejelser:
I forbindelse med gennemførelse af et projekt af denne karakter, følges de etiske retningslinjer for
sygeplejeforskning(SSN 2006), indeholdende 4 overordnede krav man skal overholde som forsker:
Princippet om autonomi overholdtes ved, at de studerende blev både mundtligt og skriftligt
informeret om frivilligheden ved at deltage, at de kunne trække sig fra undersøgelsen uden
konsekvens. Dette fremgår af samtykkeerklæringen(bilag 3).
Princippet om at gøre godt overholdtes ved, at fundene i undersøgelsen danner afsæt for
forbedring af rammerne for læring for kommende studerende
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Princippet om ikke at skade overholdtes ved, at interviewet bevidst blev gennemført efter
klinikforløbet var afsluttet, da der ikke skulle være en magtfaktor i interviewsituationen, som
kunne gøre, at deltagerne ikke kunne tale ”frit fra leveren” uden konsekvens for deres eget
studieforløb. Hvad angik spørgeskemaundersøgelsen, blev denne afleveret i en lukket kuvert, og
var ikke tilgængelig for den enkelte kliniske vejleder før den studerende havde afsluttet modulet af
samme årsag.
Sidste princip er om retfærdighed, at man er med til at udvikle viden og mulighed for, at
patientgrupper hjælpes. Via denne undersøgelse sættes fokus på styrkelse af rammerne for læring
i uddannelsen af studerende i HOC. Dette kan indirekte være en hjælp til patienterne, idet HOC
hermed medvirker til uddannelsen af dygtige sygeplejersker, med mulighed for rekruttering
efterfølgende.
Der er ikke krav om anmeldelse af projektet til Videnskabs etiske komité, idet der ikke skulle indgå
biomedicinske forsøg(SSN 2006). Ligeledes skulle projektet ikke anmeldes til datatilsynet, idet der
ikke indgik personfølsomme data(Datatilsynet 2000). Ved opbevaring og håndtering af data, er
kravet om fortrolighed overholdt ved at interviewet blev optaget på bånd, overført til pc, hvor
adgangskode kræves. Båndoptagelserne blev slettet efter overførelsen af data til pc, og
interviewdata slettes når rapporten er endeligt færdiggjort. I transskriberingen anonymiseres
personerne med A, B og C. De kliniske vejledere og den kliniske underviser kaldtes alle for ”kliniske
vejledere”, for at bevare fortroligheden for interviewpersonerne, som refererer til den kliniske
vejleder/ underviser de har været tilknyttet.

Fund/ resultater:
I dette afsnit præsenteres kort fundene fra det kvalitative fokusgruppeinterview sammenholdt
med resultaterne i de opfølgende spørgeskemaundersøgelser. For detaljeret beskrivelse af
fundene i fokusgruppeinterviewet henvises til særskilt rapport (Frandsen, Anne m.fl. 2010).
Opgørelserne af spørgeskemaundersøgelserne ligger som bilag til denne rapport.
Ved analyse af det kvalitative fokusgruppeinterview fremkom 3 temaer med undertemaer, som
fremgår af nedenstående oversigt:

”At være studerende”

” Kulturen i afdelingen”

”Vejlederressourcer”

Tryghed
Motivation
At være i en læreproces
At kende sit kompetenceområde
Sparring mellem studerende
At skriftligtgøre sin læring
At være udkørt
At føle spildtid
Uskrevne regler
Hierarki
Rollemodeller
Samarbejdet med daglig vejleder
Samarbejdet med klinisk vejleder
Patienten som vejleder
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Temaet ” at være studerende” kan sammenfattes således:
De studerende som deltog i fokusgruppeinterviewet lagde vægt på, at faktorer både i klinikken og
hos den studerende, har haft betydning for det at være studerende. I klinikken havde et tryg miljø,
engagement og en anerkendende tilgang betydning for den studerendes motivation og seriøsitet
omkring forløbet. Her lagde de studerende vægt på det at være ventet 1. dag, at forløbet var trygt,
at man følte sig velkommen for eksempel ved at man blev opfordret til at gå med rundt og det var
tilladt at stille ”dumme” spørgsmål.
Dette underbygges af resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen, hvor knap 79 % oplevede at de i
meget høj grad eller i høj grad var ventet. Ligeledes blev knap 79 % i meget høj grad eller i høj grad
opfordret til at gå med rundt, og knap 87 % følte i meget høj grad eller i høj grad at det var tilladt
at stille ”dumme” spørgsmål.
86 % oplevede i høj grad eller meget høj grad at blive sat ind i dagligdagen af deres daglige
vejleder, 13 % oplevede dette i middel grad, og 3 % i ringe grad. De fleste blev opfordret til at gå
med rundt med deres vejleder. Det drejede sig om 79 % sin i høj grad eller meget høj grad
oplevede dette, 16 % der oplevede dette i middel grad, og 5 % i ringe grad.
De studerende i spørgeskemaundersøgelsen vurderede både daglige vejleders og eget
engagement. Hvad angik daglige vejleders engagement i vejledningsopgaven, vurderede 84 % at
de daglige vejledere var enten i høj grad eller meget høj grad engageret i opgaven. 18 %
vurderedes som middelengagerede, mens 8 % vurderede at deres vejleders engagement var i
ringe eller meget ringe grad.
Når de skulle vurdere deres eget engagement, var vurderingen en kende mere positiv. Her
vurderede 92 % sig enten højt eller meget højt engagerede, 11 % vurderede sig middel
engagerede, mens 3 % vurderede sig i ringe grad engagerede.

Det skønnedes vigtigt, at både den studerende og klinikken kendte den studerendes
kompetenceområde og mål for perioden, hvilket ikke altid var tilfældet, hverken fra den
studerendes eller klinikkens side.
I spørgeskemaundersøgelsen vurderede de studerende i 40 %, at deres daglige vejledere i høj grad
eller meget høj grad havde kendskab til deres kompetenceområde, 26 % i middel grad, og hele 32
% i ringe grad eller meget ringe grad!
Når de studerende vurderede deres eget kendskab til kompetenceområdet, er denne vurdering
noget mere positiv. Her vurderede 76 % at de havde enten høj grad eller meget høj grad af
kendskab til eget kompetenceområdet. 21 % vurderede deres kendskab som middel, og knap 3 %
vurderede sig til at have ringe grad af kendskab til eget kompetenceområde.
Selvom der var så mange som vurderede deres kendskab til kompetenceområdet højt, var der
alligevel nogle, som oplevede det svært at sige fra overfor opgaver der lå udenfor deres
kompetenceområde. 66 % oplevede i høj grad eller meget høj grad at de kunne sige fra, 21 %
oplevede dette i middel grad, mens 3 % vurderede at dette lykkes i ringe grad og 5 % svarede ved
ikke.
Endelig oplevedes sparring med medstuderende som værende positivt af de studerende i
interviewundersøgelsen, og kravet til skriftligtgørelse af læringen gjorde, at de studerende fik læst
og inddraget teori i praksis.
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I spørgeskemaundersøgelsen oplevede 58 % i høj grad eller meget høj grad at have behov for at
tale om oplevelser fra klinikken, 18 % oplevede dette i middel grad, mens 21 % enten i ringe eller
meget ringe grad oplevede behov for dette. Så der skønnes et sammenfald i forhold til fundene i
interviewundersøgelsen og resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen omkring dette punkt.
Hvad angår skriftligtgørelse af læring, vurderede 58 % af de studerende i spørgeskema
undersøgelsen, at det i høj grad eller meget høj grad påvirkede læringsudbyttet at de skulle
aflevere skriftlige opgaver undervejs. 16 % vurderede at det i middel grad havde betydning, og 16
% skønnede at det i enten ringe eller meget ringe grad havde betydning for læringsudbyttet.
Klinikperioden oplevedes som helhed positiv af 2 ud af 3 af de interviewede, også selvom de
studerende følte sig udkørt og ind imellem oplevede, at der var spildtid. Også de studerende i
spørgeskemaundersøgelsen vurderede sig i 71 % i høj grad eller meget høj grad udkørte efter en
dag i klinikken, 24 % vurderede dette i middel grad, mens 3 % kun i meget ringe grad vurderede sig
trætte og udkørte. Så langt de fleste vurderede altså klinikforløbet som et godt men hårdt forløb.
Efter dette sammenfattende afsnit om temaet ” at være studerende”, fortsættes med temaet
”kulturen i afsnittet”.

Temaet ”kulturen i afdelingen” kan sammenfattes således:
De studerende var ikke før i interviewsituationen været bevidst om uskrevne regler i afsnittet,
men de forblev åbenbart uskrevne.
Sammenholdt med dette 55 % at der var uskrevne regler i afsnittet. Af dem som oplevede
uskrevne regler i afsnittet, vurderede 33 % at det var i høj grad eller meget høj grad. 38 %
vurderede dette var i middel grad, mens 17 % oplevede det i ringe grad, og hele 21 % svarede ved
ikke. Så man kan sige, at der er kommet mere fokus på disse uskrevne regler siden
interviewundersøgelsens start, således at de studerende nu er mere bevidste om at forekomsten
af disse.
Kun en enkelt studerende i interviewundersøgelsen havde mærket hierarkiet på egen krop, de to
øvrige havde følt et ligeværdigt forhold personalet imellem, og også det meste af tiden i forhold til
dem som studerende.
I spørgeskemaundersøgelsen, oplevede 50 % at der var hierarki i afsnittet, og af disse studerende,
oplevede 40 % at dette forekom i høj grad eller meget høj grad, mens 25 % af disse vurderede det i
middel grad, 10 % oplevede dette i meget ringe grad og 10 % vidste ikke i hvor høj grad det var
tilfældet.
Idet antallet af informanter i spørgeskemaundersøgelsen er 38 mod interviewdeltagerne som var
3, viser resultatet i spørgeskemaundersøgelsen måske et mere reelt billede af, hvorvidt de
studerende oplever hierarki i deres kliniske forløb i afsnittet.

Rollemodeller, særligt i forhold til kommunikationen med patienterne, havde der været, særligt
for to af de studerende i interviewundersøgelsen, og disse havde de fundet meget inspirerende.
I spørgeskemaundersøgelsen var der også en del, som havde oplevet enten vejlederen eller andre
sygeplejersker som rollemodeller i forhold til kommunikation med patienterne. 63 % oplevede
enten i høj grad, eller meget høj grad at der var rollemodeller de kunne blive inspireret af. 24 %
9
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skønnede dette i middel grad, mens 5 % ikke oplevede at kunne finde rollemodeller, og 3 %
svarede ved ikke.
Endelig blev tidspresset af interviewdeltagerne oplevet som en barriere for motivationen til at
have studerende, hvilket kom til udtryk ved, at refleksionen over sygeplejehandlingerne manglede,
og/ eller ved at de studerende måtte ”nøjes” med at følges med en anden sygeplejerske, frem for
vejlederen omtrent halvdelen af deres klinikperiode.
I spørgeskemaundersøgelsen oplevede35 % at tidspresset enten i høj grad eller meget høj grad
havde været en barriere for vejleders motivation til at reflektere med den studerende. 26 %
oplevede dette i middel grad, mens 21 % oplevede dette i ringe grad.
I hvor høj grad dette havde haft betydning for i hvor høj grad den studerende havde gået sammen
med sin vejleder, svarer 3 % at have gået 90-100 % af tiden med vejlederen, 40 % havde gået 7080 % af tiden med vejlederen, 32 % havde gået med vejlederen 50-60 %, mens 26 % havde gået
mellem 10 og 40 % med vejlederen i perioden.
I spørgsmålet om vejlederen havde spurgt ind til teori og refleksioner, svarede 45 % at de i høj
grad eller meget høj grad havde gjort dette. 28 % havde gjort dette i middel grad, mens 26 % kun
havde efterspurgt teoretiske overvejelser i ringe eller meget ringe grad.
Der er altså et vist sammenfald i hvad de studerende fra interviewundersøgelsen oplever omkring
tidspres som barriere for refleksion, muligheden for at følge vejlederen og hvorvidt der foregår
refleksion, om end spørgeskemaundersøgelsen viser et mere målbart billede af hvor høj grad det
er tilfældet.
Efter denne sammenfatning om ”kulturen i afsnittet”, fortsættes med temaet ”
vejlederressourcer.

Temaet ”vejlederressourcer” kan sammenfattes således:
De studerende i interviewundersøgelsen vurderede samarbejdet både med de daglige vejledere
og den kliniske vejleder som betydningsfulde for læringsprocessen, da de formåede at sætte
refleksion på dagsordenen. Når den daglige vejleder spurgte ind til det teori, den studerende
havde/ burde have læse, og forventede begrundelser for den udførte pleje, følte de studerende, at
vejlederne var engagerede, og det var også sådan, man som studerende lærte mest. Kendskab til
den studerende og inddragelse af vedkommendes læringsstil i planlægningen og vejledningen var
vigtigt for udbyttet. Jo bedre vejlederne kendte de studerende, jo bedre kunne de støtte dem.
I spørgeskemaundersøgelsen blev de studerende spurgt, hvorvidt der blev spurgt ind til deres
personlige læringsstil. Her vurderede 40 % at der i høj grad eller meget høj grad blev spurgt ind til
dette. 26 % vurderede at der blev spurgt i middelgrad, hvorimod 29 % oplevede at der kun blev
spurgt ind til dette i ringe grad, og 8 % i meget ringe grad.
I forhold til hvorvidt der blevet taget hensyn til læringsstilen, svarede32 % at der i høj grad eller
meget høj grad blevet taget hensyn til læringsstilen, 29 % oplevet der blev taget hensyn i middel
grad, hvorimod 13 % kun oplevede dette i ringe grad, og 16 % i meget ringe grad.
Så det ser ud til at vi her har et forbedringspotentiale.
De kliniske vejledere vurderes af interviewdeltagerne at have en stor rolle både på det faglige – og
det støttende område. Planlægningen af forløbet i temaer, vejledning i og opfølgning på skriftligt
arbejde både i klinikken og ved feed back pr. mail, vurderes som meget vigtige elementer, som
hjalp de studerende til at nå målene for perioden. Den støttende funktion var også meget vigtig,
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da de studerende følte, at de kliniske vejledere gav sig tid til at lytte og kunne anskue
problemstillinger i klinikken med nye friske øjne.
I spørgeskemaundersøgelsen vurderer 90 % i høj grad eller meget høj grad at de kliniske vejledere
har givet dem feed back på deres skriftlige arbejder, 11 % har oplevet dette i middel grad, mens 3
% kun har oplevet dette i ringe grad.
En ekstra og uformel vejlederressource var ifølge de studerende i interviewundersøgelsen
patienterne, som hjalp dem på vej i forhold til, hvordan de gerne ville plejes. Hvorvidt de
studerende i spørgeskemaundersøgelsen oplevede det samme, har vi desværre ikke undersøgt.
Efter denne præsentation og analyse af fund og resultater i de beskrevne undersøgelser,
konkluderes og perspektiveres i de følgende afsnit.

Konklusion:
I dette afsnit tages udgangspunkt i konklusionen fra interviewundersøgelsen, og denne suppleres
med konklusioner der kan drages fra spørgeskemaundersøgelsen. For uddybning af pædagogisk
teori, som der i konklusionen refereres til, henvises til interviewundersøgelsen (Frandsen, Anne
m.fl. 2010).
Formålet med undersøgelsen var at opnå indsigt i, hvordan studerende oplevede læringsmiljø og
vejledning på modul 4 i Hoved Orto Centeret . Undersøgelsen har vist, at dette område rummer
tre overordnede temaer; ”at være studerende”, ”kulturen i afdelingen” og ”vejlederressourcer”.
Betydningsfuldt for oplevelsen af at være studerende var ifølge interviewdeltagerne måden,
hvorpå de modtages og inkluderes i afsnittet. Tryghed i forløbet, engagement og en anerkendende
tilgang vurderedes at have afgørende betydning for den studerendes motivation og seriøsitet i
forløbet, og er ifølge pædagogisk teori med til at fastholde drivkraften som fremmer
læreprocessen og udvikling af faglig selvstændighed (Andrews 2003, Papp et al 2003, Brammer
2006, Eriksen 2006, Kilcullen 2007, Grønhaug 2009).
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen underbygger disse fund, og fremhæver at de
studerende oplevede de fleste vejledere engagerede, og samtidigt vurderede eget engagement
endnu højere end vejledernes.
Kendskab til den studerendes kompetenceområde og mål for perioden vurderedes vigtigt i
interviewundersøgelsen, og ifølge pædagogisk teori er dette en forudsætning for, at samspillet kan
lykkes( Illeris 2006).
Disse fund underbygges også af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Når de studerende
vurderer vejlederes kendskab til studerendes ansvar og kompetenceniveau, og dernæst deres eget
kendskab til samme, vurderer de studerende deres egen viden om kompetenceområdet mere
positivt end vejledernes. Men selvom de studerende oplevede deres egen viden om eget
kompetenceområde højt, var der alligevel nogle, som oplevede det svært at sige fra overfor
opgaver der lå udenfor deres kompetenceområde.
De studerende i interviewundersøgelsen var tilfredse med kravet om skriftliggørelse af læringen,
som der i teorien også argumenteres for som væsentlig for at fremme akkomodative
læringsprocesser, og dermed transfer mellem teori og praksis (Illeris 2006, Wahlgren 2009). Til
gengæld oplevede de studerende en udmattethed i forløbet. Måske delvist i kraft af akkomodative
læreprocesser, også kaldet dybdelæring, som er energikrævende, men også som følge af
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oplevelser i klinikken. Her var det positivt for de studerende, når de havde andre studerende at
sparre med. Også her findes et sammenfald når man sammenligner fundene i
interviewundersøgelsen med resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen
I samspillet med klinikken havde kulturen i afdelingen betydning for deltagerne i
interviewundersøgelsen. Her havde det været rart, hvis uskrevne regler var blevet synliggjort,
således at de studerende var klar over, hvad der forventedes af dem. En god relation og
ligeværdighed med daglig vejleder havde afgørende betydning for de interviewede, og det
underbygges af litteraturen, at denne relation er væsentlig for den studerendes oplevelse af
læring og udvikling af faglig selvstændighed(Andrews 2003, Brammer 2006, Killcullen 2007,
Grønhaug 2009).
Hierarki var kun noget én enkelt studerende i interviewundersøgelsen havde oplevet, hvorimod
halvdelen af de 38 studerende i spørgeskemaundersøgelsen havde stødt på dette i større eller
mindre grad. Idet spørgeskemaundersøgelserne er foretaget på et senere tidspunkt end
interviewundersøgelsen, foreligger muligheden for, at vi kliniske vejledere og daglige vejledere i
klinikken på baggrund af fundene i interviewundersøgelsen, har medvirket til synliggørelsen af
både uskrevne regler og hierarki i afdelingen, hvilket kan have påvirket resultatet i
spørgeskemaundersøgelsen.

At blive inddraget som legitim perifer deltager, og tilegne sig praksiskulturen via rollemodeller,
deltagelse i praksis med tilegnelse af viden derfra, forudsætter en god relation med vejleder og
klinikken i øvrigt (Lave og Wenger 2003). Her kunne en barriere for læring for de studerende i
interviewundersøgelsen være, hvis den studerende oplevede spildtid, eller hvis tidspresset og /
eller leders manglende opbakning resulterede i, at den daglige vejleders motivation og
engagement dalede, refleksionen blev udeladt, og/ eller at de studerende kom til at følge en
anden sygeplejerske som ikke var dedikeret til vejlederrollen. Spørgeskemaundersøgelsen viste
også, at tidspresset til en vis grad havde betydning for muligheden for at reflektere med
vejlederen.
Her kan lederens valg af ledelsesstil have væsentlig betydning. En anerkendende ledelsesform
anbefales, hvor man fokuserer på, det der lykkes frem for det, der ikke lykkes(Haslebo m. fl. 2008).
Dette kan gøres ved at italesætte vejlederrollen som en positiv udfordring frem for en belastning,
ved at stille åbne, anerkendende spørgsmål og hermed påvirke af omgivelserne i positiv retning,
og endelig ved fælles fastsættelse af rammer mål og handlinger med den daglige vejleder. Hermed
vil vejlederen føle en positiv ledelsesopbakning, og dermed bevare engagementet og motivationen
til at vejlede.
En uventet uformel vejlederressource var ifølge de studerende i interviewundersøgelsen
patienterne, som hjalp dem på vej.
De studerende i interviewundersøgelsen vurderede samspillet med både daglig vejleder og klinisk
vejleder betydningsfuldt for deres læring, både på det faglige - og støttende område. Begge
formåede at sætte refleksion på dagsordenen og medvirkede derfor til akkomodative
læreprocesser. Daglig vejleder havde særligt en faglig rolle i forbindelse med før og eftervejledning
i det daglige. Klinisk vejleder havde en faglig rolle ved vejledning og opfølgning på skriftligt arbejde
i klinikken og pr. mail, planlægning af forløbet, og en støttende rolle ved at hun gav sig tid til at
lytte og anskue problemstillinger med nye perspektiver. Begge dele var afgørende for
læringsprocessen, som for 2 ud af 3 oplevedes positiv.
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Spørgeskemaundersøgelsen underbyggede ovenstående, idet denne viste, at der i over halvdelen
af tilfældene blev taget højde for læringsstilen i spektret ”i meget høj grad til middel grad”. Her
fremgik også, at 90 % oplevede at have fået feed back på deres skriftlige aflevering af deres
kliniske vejleder.
Litteraturen viser, at det at være en god vejleder kræver en anerkendende tilgang for at styrke de
studerendes læringsproces (Papp et al 2003, Brammer 2006). Ligeledes er viden om pædagogisk
teori nødvendig for at kunne få den studerende til at reflektere og dermed bringe teori og praksis i
spil (Brøbecher m.fl. 2005). Dette understreges også i studieordningen for
sygeplejerskeuddannelsen (Undervisningsministeriet 2008). Hvorvidt de daglige vejledere, de
studerende har fulgt, har gennemgået klinisk vejledermodul eller ej, er ikke undersøgt via de
studerendes perspektiv. Til gengæld vurderer to ud af tre studerende i interviewundersøgelsen
kun at have fulgt deres daglige vejleder omtrent halvdelen af klinikforløbet.
Spørgeskemaundersøgelsen viste på dette område noget bedre resultater. Her vurderede 42% at
have gået med deres vejleder ml 70-100 % af perioden, 32 % vurderede at det var 50-60 % af
perioden,11 % vurderede at det var 30-40 %, mens 16 % oplevede kun at have fulgt deres vejleder
10-20% af tiden. Disse resultater kan muligvis hænge sammen med det fokus der efter
interviewundersøgelsen kom på betydningen af, at den studerende følger deres vejleder i
klinikken. Samtidig er spørgeskemaundersøgelsen foretaget på et større antal studerende end
interviewundersøgelsen, og må derfor formodes at vise et reelt billede.
Efter denne samlede konklusion, fortsættes med perspektiveringen, hvor de fremadrettede
perspektiver ridses op.

Perspektivering:
Denne rapport viser hvordan et særligt fokus og en målrettet indsats i forhold til studerende kan
medvirke til at de studerende i højere grad får en positiv oplevelse af at være studerende i
Hovedortocenteret (HOC) på Rigshospitalet.
På baggrund af interviewundersøgelsen (Frandsen, Anne m.fl. 2010), udarbejdede det kliniske
team anbefalinger til god vejlederpraksis (bilag 2). I hver klinik udvalgte man et særligt fokus til
forbedring af vejledningspraksis med udgangspunkt i anbefalingerne. Som det fremgår i
konklusionen, viser spørgeskemaundersøgelsen på nogle punkter tegn på, at der er kommet et
øget fokus på den gode vejlederpraksis.
Som nævnt i indledningen er måden de studerende evaluerer deres kliniske forløb, siden foråret
2011 ændret, så de studerende skal foretage en elektronisk evaluering via UDEVA(Enheden for
brugerundersøgelser 2012), en evaluering som alle studerende i Region Hovedstaden foretager.
Denne evaluering afdækker næsten alle de områder, som også er undersøgt i vores
interviewundersøgelse og spørgeskemaundersøgelse. Dog var der et enkelt område, der ikke blev
tilstrækkeligt belyst i UDEVA rapporten, og som derfor fremadrettet vil indgå som en del af
evalueringen i HOC. Det drejer sig om spørgsmålet:
I hvor høj grad oplevede du, at der var mulighed for at opnå læringsudbytterne for modulet i dit
kliniske forløb?
Den studerende har mulighed for at evaluere dette både med en kvantitativ vurdering og samtidig
tilføje kvalitative data. Det er den kliniske vejleder der spørger ind til ovenstående spørgsmål i
evalueringssamtalen, og nedskriver den studerendes svar. Alle studerende i HOC bliver spurgt om
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dette spørgsmål, og af den samlede opgørelse (bilag 3) fremgår, at alle adspurgte studerende
vurderer deres muligheder for at opnå læringsudbytterne for modulet i spektret ” i middel grad” til
” i meget høj grad”. I de kvalitative data påpeges mange positive elementer, og også rum for
forbedring. Indtil nu er disse resultater opgjort på centerplan, og samlet set viser det at
studerende er ganske tilfredse med at være i klinik i HOC. Imidlertid kan det være vanskeligt at
anvende resultaterne i hver enkelt klinik, så fremadrettet vil resultaterne blive opgjort klinik vis
også, med henblik på løbende justeringer til gavn for kommende studerende.
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Bilag 1
Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i
HOC, Rigshospitalet
Akkumuleret spørgeskemaundersøgelse fra perioden april 2010-april 2011
38 ud af 44 studerende har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, svarprocent : 86,4 %

Tema: At være studerende
1. I hvor høj grad oplevede du, at du var ventet, da du mødte i klinikken den første dag?

ventet ved modtagelse
2,63% 7,89%
10,53%

I meget ringe grad
Ringe grad

44,74%

middel grad
34,21%

høj grad
meget høj grad
ved ikke

2. I hvor høj grad brugte din daglige vejleder tid på at sætte dig ind i dagligdagen?

Blev sat ind i dagligdagen af daglig vejleder
2,63%

13,16%

meget ringe grad
ringe grad

36,84%

middel grad
47,37%

høj grad
meget høj grad
ved ikke
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3. I hvor høj grad opfordrede din daglige vejleder dig til at gå med hende rundt?

Opfordret til at gå med rundt
meget ringe grad

5,26%

15,79%

31,58%

ringe grad
middel grad
høj grad

47,37%

meget høj grad
ved ikke

4. I hvor høj grad var det acceptabelt at stille ” dumme” spørgsmål?

tilladt at stille dumme spørgsmål
meget ringe grad

2,63% 10,52%

ringe grad
18,42%
68,42%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke

5. I hvor høj grad oplevede du, at din daglige vejleder havde kendskab til modulbeskrivelsen?

daglig vejleders kendskab til
modulbeskrivelsen
7,89% 2,63%
31,58%

7,89%
23,68%

26,31%

meget ringe grad
ringe grad
middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke
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6. I hvor høj grad oplevede du, at din daglige vejleder var engageret i dig?

daglig vejleders engagement
2,63% 5,26%
18,42%

50%

meget ringe grad
ringe grad
middel grad

23,68%

høj grad
meget høj grad
ved ikke

7. I hvor høj grad følte du dig engageret i afsnittet?

Studerendes engagement i afsnittet
2,63% 10,52%

meget ringe grad
ringe grad

26,32%
65,79%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke

8. I hvor høj grad kendte du dit kompetenceområde (mål for modulet, og hvor langt du er
nået ift. disse mål/ læringsudbytter)?

Studerendes kendskab til eget
kompetenceområde
21,05%

2,63%

21,05%

meget ringe grad
ringe grad
middel grad

55,26%

høj grad
meget høj grad
ved ikke
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9. I hvor høj grad kunne du sige fra overfor opgaver, der lå uden for dit kompetenceområde?

sige fra ved opgaver udenfor
kompetenceområde
5,26% 2,63%
21,05%
39,47%
26,32%

meget ringe
grad
ringe grad
middel grad
høj grad

10. I hvor høj grad oplevede du, at klinikken kendte dit kompetenceområde?

klinikkens kendskab til kompetenceområde
15,79%

2,63%

7,89%

meget ringe grad
ringe grad

34,21%
42,11%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke

11. I hvor høj grad var der læringsmuligheder nok i afsnittet?

læringsmuligheder i afsnittet
2,63%
47,37%

meget ringe grad
ringe grad

21,05%
28,95%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke
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12. I hvor høj grad var der mulighed for, at du kunne udnytte læringsmulighederne i afsnittet?

mulighed for at udnytte læringsmuligheder
2,63%

2,63%
meget ringe grad
18,42%

ringe grad

44,74%

middel grad
31,58%

høj grad
meget høj grad
ved ikke

13. I hvor høj grad påvirkede det dit læringsudbytte, at der blev stillet krav om udarbejdelse af
læringskontrakter og praksisbeskrivelser?

skriftlige afleveringers betydning for
læringsudbyttet
meget ringe grad

2,63% 2,63% 13,16%
34,21%

ringe grad
15,79%

31,58%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke

14. I hvor høj grad var du træt og udkørt efter din dag på afsnittet?

at være træt og udkørt efter dag i klinikken
2,63% 2,63%
23,68%
44,74%

meget ringe grad
ringe grad
middel grad

26,32%

høj grad
meget høj grad
ved ikke
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15. I hvor høj grad havde du brug for at tale om de oplevelser, du havde haft i afsnittet, da du
kom hjem?

behov for at tale om oplevelser fra klinikken
2,63%
21,05%

meget ringe grad
ringe grad

18,42%

middel grad

18,42%
36,84%

høj grad
meget høj grad
ved ikke

16. I hvor høj grad var det vigtigt for dig, at du selv kunne strukturere din læring?

betydning af selv at kunne strukturere læring
meget ringe grad

10,52%
18,42%

ringe grad

18,42%
21,05%

31,57%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke

Tema: Kulturen i afdelingen
1. Oplevede du uskrevne regler i afsnittet? Ja: 21 (55,26 %) Nej: 14 (36,84%) ved ikke:
3(7,89%)Hvis ja, i hvor høj grad oplevede du det?

oplevelsen af uskrevne regler
16,60%

ringe grad

20,80%
16,60%
16,60%

meget ringe grad

37,50%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke
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2. Oplevede du, at der var hierarki i afsnittet? Ja: 19( 50 %) Nej: 17 (44,7 %) Ved ikke: 2 (5,3
%)
Hvis ja, i hvor høj grad oplevede du det?

hierarki i afsnittet
10%

10%

meget ringe grad

15%

25%

15%

ringe grad
middel grad
høj grad

25%

meget høj grad
ved ikke

3. I hvor høj grad har du oplevet din vejleder eller andre sygeplejersker som rollemodeller i
forhold til kommunikation med patienterne?

sygeplejersker rollemodeller
2,63% 5,26%
36,80%

meget ringe grad

23,68%

ringe grad
middel grad

26,30%

høj grad
meget høj grad
ved ikke

4. I hvor høj grad oplevede du, at tidspres blev en barriere for den daglige vejleders
motivation til at reflektere med dig?

tidspres som barriere for refleksion
10,53%

5,26%
meget ringe grad
21,05%

ringe grad
middel grad

34,21%

26,32%

høj grad
meget høj grad
ved ikke
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Tema: Vejlederressourcer
1. I hvor høj grad har du gået sammen med din daglige vejleder i afsnittet?

Gået sammen med daglig vejleder
2,60% 10,50%
10-20%

15,80%

30-40%

31,60%

50-60%

39,50%

70-80%
90-100%

2. I hvor høj grad stillede den daglige vejleder spørgsmål til dine refleksioner eller til teorien
bag sygeplejehandlingerne?

vejleder spurgte ind til teori
2,60%
13,20%

23,70%

I meget ringe grad
I ringe grad

31,60%

i middel grad
28%

I høj grad
i meget høj grad

3. Var der forskel på, hvad du lærte, når du gik med hhv. din daglige vejleder og en anden
sygeplejerske?
Ja 68,4 %

Nej 28,9 % Ved ikke 2,6 %
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4. I hvor høj grad blev der spurgt ind til din personlige læringsstil?

spurgt ind til læringsstil
13,20%

7,90%

I meget ringe grad
23,70%
28,90%

I ringe grad
I middel grad

26,30%

I høj grad
I meget høj grad

5. I hvor høj grad blev der taget hensyn til din personlige læringsstil?

taget hensyn til læringsstil
10,50%
10,50%

I meget ringe grad

13,20%
15,80%

I ringe grad
I middel grad

21,10%
28,90%

I høj grad
I meget høj grad
Ved ikke

6. I hvor høj grad har den kliniske vejleder givet tilbagemelding på dit skriftlige arbejde?

klin.vejl.tilbagemelding på skriftligt arbejde
2,63%

10,53%

meget ringe grad
ringe grad

26,32%
63,16%

middel grad
høj grad
meget høj grad
ved ikke
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Bilag 2
Anbefalinger på baggrund af rapporten: ” Modul 4 studerendes oplevelse
af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC”
Læringsmiljøet og studerendes oplevelse af læring:
En god modtagelse den første dag kan være afgørende for den studerendes følelse af at
være velkommen og ventet
De studerende lærer mest, når de følges med deres daglige vejleder, som er dedikeret til
vejlederopgaven
En god og tryg relation med vejleder er afgørende for, at læring og udvikling af faglig
selvstændighed kan finde sted
Engagement, interesse for den studerende og en anerkendende tilgang i vejledningen
fremmer den studerendes motivation og dermed drivkraft til at lære
Flere studerende i samme afsnit giver mulighed for sparring, både fagligt og personligt
De studerende lærer mere, hvis de udfordres til at reflektere over deres praksisoplevelser
Refleksion fremmer de studerendes evne til at anvende teori i praksis, til at forstå praksis
ud fra teori og teori ud fra praksis. Refleksion kan foregå sammen med den daglige
vejleder, den sygeplejerske, som den studerende aktuelt følges med og i grupper sammen
med den kliniske vejleder/kliniske underviser
De studerende lærer mere, hvis de også skriver. fx læringskontrakter, praksisbeskrivelser
og dagbogsnotater. At skrive hjælper den studerende til at få læst og inddraget teori i
praksis
Den studerendes læring optimeres gennem deltagelse i arbejdsfællesskabet, fx fælles
gøremål, deltagelse i frokost og afdelingens undervisningstilbud, sygeplejekonferencer
samt diskussioner med sygeplejersker om sygepleje

Vejlederkompetencer:
Daglige vejledere med pædagogiske kompetencer medvirker til at synliggøre
læringsmuligheder for den studerende, og sætte refleksion på dagsordenen
Både studerende og vejledere skal kende den studerendes kompetenceområde og
forventet læringsudbytte for perioden
Støtte fra de kliniske vejledere/ undervisere har stor betydning for de studerendes forløb
og læring
I forbindelse med analysen viste teorien at nedenstående også har væsentlig betydning:

Lederopbakning:
De studerendes læring fremmes når vejlederopgaver prioriteres højt, når dagen skal
planlægges og arbejdsopgaver fordeles blandt plejepersonalet
Lederen har en vigtig rolle i forbindelse med at skabe en kultur, hvor refleksion og læring er
et naturligt element i det faglige fællesskab
Når lederen både taler og handler anerkendende i forhold til vejlederrollen og det at have
studerende, fremmer hun daglig vejleders motivation for at være vejleder
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Opbakning fra kliniskvejleder/klinisk underviser:
Klinisk vejleder/klinisk underviser har en vigtig rolle i forbindelse med at hjælpe den daglige
vejleder til at øge sine refleksionskompetencer
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Bilag 3
Studerendes evaluering af klinikundervisningen i HOC, januar - april 2012
De studerende svarede på nedenstående hovedspørgsmål:
I hvor høj grad oplevede du, at der var mulighed for at opnå læringsudbytterne for modulet i dit
kliniske forløb:
Hensigten var, at dem som svarede ” under middel”, skulle besvare tre underspørgsmål. Imidlertid
var der ingen der svarede under middel, og mange studerende havde lyst til at kommentere de 3
underspørgsmål alligevel.
Opgørelsen omfatter 16 modul 4 studerende, 11 modul 11 studerende samt 11 modul 12
studerende, og resultaterne er opgjort sådan, at de kvantitative data kommer først efterfulgt at de
kvalitative udsagn.
De kvalitative udsagn er skrevet ind og påsat nummer- efter hvilken studerende der har sagt det,
for at man dermed kan følge sammenhængen i udsagnene.

Modul 4: 16 besvarelser i alt (sammenskrevet for 2 hold studerende)
Ved ikke: 0 I meget ring grad: 0
Middel grad: 4

I høj grad: 6

I ringe grad: 0
I meget høj grad: 6

Hvad var det for et eller flere læringsudbytter, der var svært at få opfyldt?
Reflektere over patientsituationer
tid til vejledning(1)
Opsamling i forhold til læringskontrakt, studiesamtale(1)
Dokumentation, har dokumenteret i OPUS, har først til sidst set standard plejeplaner i
brug(2)
Personlig hygiejne- der er ikke mange sengebade i denne afdeling( 3 + 4)
Hvad mener du var medvirkende årsag til dette?
Tid- manglende tid (1)
Overgangen til den digitale verden- opus, gør at de kliniske vejledninger ikke bruges så
meget(2)
Der er ikke mange sengebade i denne afdeling, og derfor svært at få trænet personlig
hygiejne( 3 + 4)
Studieunit. (5)
Komplekse patienter, i det omfang modul 4 studerende kunne, har de været med(5)
Hvad har du af forslag til ændringer, der kunne medvirke til at forbedre ovenstående?
Tiden til studerende prioriteres (1)
Vejleder har været syg, har ikke gået med hende meget i den sidste periode, men anden
vejleder og andre sygeplejersker har været gode(2)
Mere tid til studerende og stille reflekterende spørgsmål
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Hvad var godt?
Modtagelse, gode kolleger(6)
Godt studiemiljø(6)
Søde vejledere, mærker at vejlederne vil det godt, intentionerne er der(1)
Før- og eftervejledning. Lavede mindmap over de udførte sygeplejeinterventioner. Fint at
få vist en sygeplejerintervention før man - under vejledning - selv udførte den(7)
Fint at være med til undervisning og operation(7)
Imødekommende, gode til at tilbyde læringsmuligheder.(8)
I starten oplevedes, at nogen syntes vi var til besvær p.g.a. travlhed. Men det har ændret
sig til det bedre (8)
Afdelingens imødekommenhed, evne og vilje til at have studerende(2)
Studieunit- gode vejledere, og har sparret med andre studerende(9)
At gå meget med min kliniske vejleder(10)
Trods meget sygdom i afdelingen føltes det at der var plads til studerende. Der vises
tillid(10)
Det var godt at være med omkring et mors(10)
Godt tværfagligt samarbejde( 10)
Mange forskellige forløb(11)
Der var plads til at være studerende(11)
Bliver taget ind i / bliver en del af personalegruppen(11)
Får lov at stille spørgsmål(11)
Det hele!!(12)
Følte mig godt taget imod, alle var opmærksomme på at lære fra sig(12)
Godt at få et ansvar(12)
Stor fleksibilitet fra personalets side(12)
Godt tværfagligt samarbejde. Fysioterapeuterne og læger har været gode til at inddrage
mig. Med til operationer(12)
Godt med forløb, også på opr/ amb. Dog oplevede jeg kun brystkirurgi på opr. i stedet for
ØNH( 3 + 4)
En hjælp med strukturen i Aktivitetsplanerne (3 + 4)
Godt med skriftlige afleveringer, så lærer man mere(4)
Studieunit super og velfungerende! Kan mærke på vejledere at de har lyst til studerende(5)
Sygeplejerskerne var inde i målene og fulgte den studerende med spørgsmål i forhold til
skemaer, og hvor langt hun var i forløbet. (13)
Godt at komme temaerne igennem til klynge(13)
Godt med faglige spørgsmål fra sygeplejerskerne(13)
Kunne bruge al den teori jeg har lært.(14)
Fik gradvist mere og mere ansvar, der blev stolet på mig(14)
Fik lov til at være selvstændig(14)
Det var godt at man kunne så godt det lod sig gøre fokusere på patienterne der var
relevante i forhold til ugens fokusemne(15)
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Modul 11: 11 besvarelser i alt
Ved ikke: 0 I meget ring grad: 0
Middel grad: 1

I høj grad: 5

I ringe grad: 0
I meget høj grad: 5

Hvad var det for et eller flere læringsudbytter, der var svært at få opfyldt?
At reflektere over fagetiske dilemmaer. Men har arbejdet med det i klinikundervisning(1)
Ikke så synligt i klinikken hvordan man arbejder med det med at tage den svære samtale
med ptt.(1)
Svært at undervise studerende i forhold til læge- sygeplejerske samarbejdet da det ikke
eksisterende(2)
At planlægge og tilrettelægge sygeplejen. Har kun været med et par gange til modtagelse
af pt., men ikke selvstændigt. Har dog givet medicin(6)
Planlægningsdelen har der ikke været så meget af på opvågningen(7)
At formidle mundtligt, det har været svært på en operationsgang fordi pt kontakten er
kort. På sengeafsnittet nåede jeg ikke så meget. Formidling til plejepersonalet har der
været mere af(8)
Hvad mener du var medvirkende årsag til dette?
Hurtige forløb, udskrivelse et par dage postoperativt, det(at tale om eksistentielle ting)
glemmes måske i farten. Måske er ptt. Ikke kommet dertil psykisk endnu hvis de ikke har
fået svar(1)
Har lært mest sammen med vejleder, har gået en del sammen med andre spl, som ikke helt
vidste hvor langt jeg var(6)
Kort pt. kontakt vanskeliggør mulighed for mundtlig formidling(8)

Hvad har du af forslag til ændringer, der kunne medvirke til at forbedre ovenstående?
Indledende sygeplejevurdering, psykosocialt, man kunne spørge mere ind( 1)
Hvis der var mere fokus på det psykosociale i afd., måske foredrag/ diskussion- vil det gøre
det mere synligt(1)
Konference i unitten hver dag(2)
Planlægge at studerende går med i vagter sammen med vejleder, mere sammenhængende
vejledning(6)
Synliggøre og øve sig i closed loop og ISBAR, hvilket foregår hele tiden

Hvad var godt?
Har haft en god vejleder, har kommet virkelig meget rundt, fået lov til det hele(1+7+ 8)
Undervisning har været godt, godt at det lå tidligt i forløbet + relevant(1)
Fint med kompakte forløb med fastlagt studieaktivitet(1)
Ok med aktivitetsplan, fulgte den meget i starten af forløbet(1)
Godt samarbejde med klinisk underviser, nemt at få fat på v. mail, + god refleksion i
klynge(1)
Godt med simulation(2)
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Simulationstræning var fantastisk(9)
Godt med studieunit, super med flere vejledere(2+3+ 9+ 10)
For meget undervisning(2+ 9+ 10)
Når der har været TID, har det været rigtig godt(3)
Godt med store forventninger(3)
Godt med forskningslitteratur og forventninger i forhold til dette(3)
Godt at kunne sparre med andre studerende(3)
Godt medicinkursus, EPM nødvendigt(3)
Har haft mulighed for at følge læringsmulighederne.(4)
De fleste sygeplejersker deltager i de studerendes uddannelse(4)
Rart at være velkommen(5+ 9)
Kan spørge alle sygeplejersker(5)
Modelprogrammerne og de beskrevne læringsmuligheder giver et godt overblik(5)
Godt læringsmiljø(5+11)
Dejligt at være her, personalet har det godt med hinanden(6)
Man får lyst til at komme på arbejde(6)
Har lært meget spændende med operation, postoperativ observation,
medicinadministration(6)
Måden det har været planlagt med progression i selvstændighed(7)
Har fået tillid(7)
Perfekt med korte forløb, har været sjovt at prøve(7)
Mange nye kontakter, lille personalegruppe- fint(7)
Dejligt med aktivitetsplanen(7)
Fin undervisning, relevant og godt at mødes med de andre studerende(7)
God information - tæt kontakt med klinisk underviser(7)
Helheden, det sammenhængende forløb, sygeplejen - godt at se det(8)
At mit forløb startede på sengeafsnittet og fortsatte på op
Åbne muligheder for at prøve alt
Trives godt, følte mig tilpas, lærte en masse(8)
Godt tilfreds med støtte fra klinisk underviser(8)
Taget godt imod(10)
Sorg og krise var godt, men en gentagelse af tidligere undervisning(10)
EPM var for nybegyndere(10)
Kollegaerne er alle villige til at give plads og rum for studerende(11)
Bliver taget alvorligt(11)
Kommer med rundt(11)

Modul 12: 11 besvarelser i alt
Ved ikke: 0 I meget ring grad: 0
Middel grad: 2

I høj grad: 7

I ringe grad: 0
I meget høj grad: 2
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Hvad var det for et eller flere læringsudbytter, der var svært at få opfyldt?
Fx det der har med kvalitetsudvikling og implementering at gøre( 1)
Implementering af forskningsresultater, har jeg ikke gjort så meget ud af, artikel fra journal
club var ikke så relevant i mit afsnit(2)
At inddrage kliniske retningslinjer(3)

Hvad mener du var medvirkende årsag til dette?
Læringsudbytterne er meget teoretisk funderede. Kvalitetsudvikling og implementering er
ikke noget man går rundt og gør(1)
Hvis blot man blev mere mindet om det- daglig vejleder opfordre til at undersøge et emne
man skulle søge litteratur omkring(2)
Har ikke oplevet der var lokale retningslinjer i amb (3)

Hvad har du af forslag til ændringer, der kunne medvirke til at forbedre ovenstående?
Nej (1)
En fast vejleder, mange vejledere kan give forvirring(4)
Ville gerne have brugt læringsmulighederne sammen med de daglige vejledere. Mere
refleksion med de daglige vejledere (5)
TID- manglende tid fra vejledere (6)
Sparring omkring emner- ansvaret ligger både hos studerende og vejleder (2)
Orientering om retninglinjer/ målsætninger i ambulatoriet, men den blev ikke lagt i da den
er under revision (3)

Hvad var godt?
De ting der har med udførelse og formidling af sygeplejen at gøre har der været god
mulighed for at få opfyldt(1)
Har fået lov at være studerende(1)
Er blevet presset i passende grad(1)
En vejleder der er fleksibel med ”en fast kærlig hånd”(4)
At der har været 2 fast vejledere, som man kan spørge(5)
At vi var 2 studerende, så vi kunne sparre med hinanden(5)
At der var beskrevne læringsmuligheder. De har været gode til at skabe sig overblik over
hvor langt jeg var nået (5)
Studieunit var godt: vejlederens tilgang har været god, højner kvaliteten!! (6)
Man føler sig velkommen som studerende(6)
Trygt miljø, bedre vejlederkontinuitet(6)
Sygeplejerskerne har stor viden, ikke kun daglige vejledere. Mange brænder for faget(2)
Klinisk underviser har hjulpet meget med litteratur og andre ting, meget mere end man
kunne forvente(2)
Gode vejledere, føler at man har fået plads til selvstændighed. Gode til at skubbe på når
det var nødvendigt, og være i baggrunden når man havde brug for det(3)
Godt at prøve en helt anden måde at være studerende på ( i ambulatoriet)(7)
Klinisk undervisning var lærerig( 7)
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Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i HOC.
Hovedortocenteret, Rigshospitalet maj 2012. Ved Anne Frandsen, klinisk underviser.
Daglig vejleder- samarbejdet var fint, fik lov at sige til/ fra(7)
Samarbejdet med klinisk underviser- godt, fik den støtte og vejledning jeg havde brug
for(7)
Personalets imødekommenhed, spændende speciale, men savner undervisning i
sygdomslære(8)
God planlagt undervisningsforløb(8)
Mange muligheder, mange søde kolleger (9)
Godt modtaget, velforberedte på at jeg kom og hvad jeg skulle(10)
Rart med kontinuitet, faste vejledere(10)
Kræftpakkeforløb, blive en del af implementering, relevant for læringsudbyttet(10)
Meget tilfreds med samarbejdet med klinisk underviser, der var struktur på forløbet(10)
Tæt samarbejde med sygeplejerskerne i at få ansvar i et interessant speciale(11)
God modtagelse(11)
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