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Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret
En statusrapport

Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014
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Introduktion:
HovedOrtoCentret har siden forår 2012 arbejdet systematisk med en uddannelsesstrategi for
sygeplejestuderende(studerende) og social og sundhedselever (elever) med henblik på at kvalitetsudvikle
de kliniske undervisningsperioder for studerende og praktikperioder for elever.
UDEVA årsrapporten 2011 0g 2012 (Enheden for brugerundersøgelser 2012 og 2013a) lå sammen med
Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik (Region Hovedstaden 2011) og undersøgelser foretaget af
uddannelsesteamet (Frandsen 2012, Drostby m.fl. 2012)til grund for vores valg af indsatsområder i
uddannelsesstrategien I HOC (Nordenhoff m.fl. 2012, rev. 2013):
1. Refleksion, samt støtte og feedback ved før- under- eftervejledning i forbindelse med den
studerende og elevens daglige pleje af patienter i afdelingen
2. At eleven/ den studerende ved, hvem der er stedfortræder for vejlederen, som ikke er til stede og
at der tydeligt er aftalt opgaver, som eleven/ den studerende skal arbejde med
3. Klinikvise/ afsnitsvise beskrivelser af principper, aftaler og mål for klinisk undervisning samt særligt
tilrettelagte forløb for elever/ studerende
Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik lægger op til, at grunduddannelse og efter og
videreuddannelse baserer sig på nyeste viden og skaber fagligt dygtige medarbejdere, der arbejder
tværprofessionelt i et samlet sundhedsvæsen. Vi skal sikre, at medarbejderne har både viden og
færdigheder, der sætter dem i stand til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet, vi skal arbejde strategisk og
innovativt med uddannelse, uddannelsesopgaven skal professionaliseres, og vi skal prioritere uddannelse
som en langsigtet investering(Region Hovedstaden 2011). Ved at arbejde med en fælles
uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret (HOC)arbejder vi hen imod disse mål.
Alle studerende og elever i Region Hovedstaden besvarer en elektronisk evaluering efter deres kliniske
forløb, hvor de evaluerer forløbet i forhold til temaerne:
Introduktion, tilrettelæggelse af forløb, vejleder, læringsmiljø, trivsel og arbejdsmiljø og overordnede
spørgsmål.
Disse besvarelser gøres op statistisk både for hele regionen, for hvert hospital, og også for hver enkelt klinik
og afsnit (Enheden for brugerundersøgelser 2013). Således er det muligt at vurdere og justere indsatsen i
det kliniske forløb løbende i forhold til de tilbagemeldinger der kommer. Hvert år udkommer en samlet
årsrapport for Region Hovedstaden(Enheden for brugerundersøgelser 2012 og 2013), hvor besvarelserne
gøres op samlet. Disse årsrapporter sammenfatter vurderingerne for året, hvilket giver et overblik over
hvordan evalueringerne ligger både regionalt og på hvert hospital. Ved at sammenholde disse opgørelser
med lokale opgørelser fra HOC, kan vi følge med i hvordan HOC som uddannelsessted vurderes i forhold til
andre uddannelsessteder i regionen. For en uddybende gennemgang af ovenstående rapporter
sammenholdt med UDEVA evalueringer fra studerende som har været i kliniske forløb i HOC, henvises til
”pointer fra UDEVA årsrapport sammenholdt med uddannelsesstrategi i HOC”(Frandsen 2013- bilag 1)
I HovedOrtoCentret uddannes studerende og elever i både ortopædkirurgisk klinik, klinik for plastickirurgi,
brystkirurgi og brandsårsbehandling, Ørenæsehalskirurgisk klinik og børneklinikken. Uddannelsesopgaven
varetages både i sengeafsnit, ambulatorier, operationsafsnit og dagkirurgi/ opvågningsafsnit. Vi er et team
bestående af 6 kliniske undervisere, hvoraf én også varetager funktionen som klinisk
undervisningsansvarlig. Hver klinisk underviser er tilknyttet en eller flere klinikker, og samarbejder tæt med
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de kliniske vejledere, daglige vejledere, praktikvejledere og ledere på afsnits- og klinikniveau i forhold til
varetagelse af uddannelsesopgaven. Samtidig varetager uddannelsesteamet blandt andet også fælles
klinikundervisning for centrets studerende og elever, undervisningsopgaver på tværs af Rigshospitalet,
internt prøveforløb samt vejledning af og faglig sparring for vejlederne.
Klinikkerne organiserer uddannelsen af studerende og elever forskelligt:
I ortopædkirurgien er der studieunits, hvor en fast gruppe af vejledere er tilknyttet som varetager
vejledningsopgaven i fællesskab. Her er studerende på alle niveauer samt elever i klinikforløb. Her
samarbejdes med operationsafsnit og ambulatorium om forløb med studerende og elever
I ØreNæseHalskirurgisk klinik varetages uddannelsesopgaven på to forskellige matrikler (RH og
GEH). Opgaven varetages af både sengeafsnit, ambulatorium, opvågning, operationsafsnit på RH og
af sengeafsnit og ambulatorium på GEH. Man laver forløb for de studerende, således at de kommer
på flere afsnit i deres klinikforløb, og dermed for indsigt i patientens vej gennem systemet. Eleverne
er i sengeafsnittet og der samarbejdes med ambulatorium og operationsafsnit om forløb med
patient dertil. Vejlederne tilknyttes den enkelte studerende og elev som makkerpar. Her er
studerende på alle niveauer samt elever i klinikforløb
I klinik for Plastickirurgi, brystkirurgi og brandssårsbehandling (PBB) er organiseringen forskellig i de
forskellige afsnit:
I Plastickirurgisk afsnit tilknyttes hver studerende et makkerpar af vejledere, som varetager
vejledningen af den enkelte studerende i sengeafsnittet. Her er studerende på alle niveauer samt
elever i klinikforløb
I brandsårsafsnittet er der studieunit, hvor en fast gruppe af vejledere varetager
vejledningsopgaven. Her er studerende på alle niveauer samt elever i klinikforløb
I brystkirurgisk afsnit er der både ambulatoriefunktion og sengepladser i samme afsnit, og
studerende får mulighed for at følge hele patientens forløb fra forambulant kontrol, indlæggelse og
til ambulant opfølgning efter udskrivelse. På dette afsnit er der udelukkende modul 12 studerende
For alle tre afsnit gælder, at der samarbejdes med operationsafsnittene om forløb for studerende,
ligesom der for brandsårsafsnittet og plastickirurgisk afsnit samarbejdes med ambulatoriet om
forløb for studerende dertil.
I Børneklinikken er der studerende på alle niveauer men ikke elever i klinikforløb. Her tilknyttes
vejlederne også hver studerende som makkerpar.
For en uddybende beskrivelse af hver kliniks organisering af uddannelses og vejledningsopgaverne,
henvises til de generelle studieplaner (HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 2013) samt hver kliniks beskrevne
uddannelsesstrategi/ manifest (Drostby 2014, Frandsen 2014, Hansen 2014, Permin og Svendsen 2013,
Tange 2014).

Metode:
I dette afsnit skitseres tidsplanen, inkluderede studerende og elever, samt udvalgte indsatser der enten
foregik i alle klinikker, eller var fælles indsatser på tværs af klinikkerne i centret. For et detaljeret indblik i
alle indsatser henvises til uddannelsesstrategi/ manifest fra hver klinik( ibid)
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Tidsplan:
Forår 2012

Oplæg til strategi udarbejdes af uddannelsesteamet
Oplægget blev drøftet med oversygeplejerskegruppen m.h.p. konsensus
om indsatsområderne

September 2012

Temadag for vejledere og ledere, formidling og drøftelse af de planlagte
indsatsområder, samt inspiration fra deltagerne i forhold til den videre
proces

Efterår 2012

Forår 2013

Sommer 2013

Efterår 2013

Ultimo 2013/ primo
2014

Forår/ sommer 2014
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Strategi, handleplaner og evalueringsformer fastsættes i hver klinik ud fra
overordnet strategi oplæg
Tidsplan for indsatser justeredes i hver klinik efter behov og muligheder
Klinikvise indsatser blev igangsat:
ØNH beskrev mål og handleplaner og startede indsats 1 og 2
Brystkirurgisk beskrev indsats 3,
Brandsår beskrev indsats 1 og 2
Plastickirurgi, børneklinik og Ortopædkir. afventede opstart da kliniske
undervisere var på uddannelse
Midtvejsstatus og evt. justeringer i indsatser:
ØNH evaluerede og justerede indsats 1 og 2
Ortopæd beskrev mål og handleplaner indsats 1-3
Plastickirurgi beskrev mål og handleplaner indsats 1-3
Brandsår beskrev indsats 1 og 2
Børneklinikken beskrev indsats 1-3
Klinikvise indsatser blev videreført:
ØNH fortsætter indsats 1 og 2
Ortopæd startede indsats 1 og 2, fortsatte beskrivelse af indsats 3
Plastickirurgi startede indsats 1 og 2
Brandsår beskrev indsats 1 og 2
Børneklinikken beskrev indsats 1-3
Klinikvise evaluering af indsatser:
ØNH evaluerede indsats 1 og 2, beskrev indsats 3
Plastickirurgi og ortopædkirurgi evaluerede og
justerede indsats 1 og 2
I Ortopæd, plastickirurgi, brandsår og børneklinik fortsatte
implementering og justering af indsats 1 og 2
I ØNH og brystkirurgi var indsats 1 og 2 blevet en fast del af driften
Uddannelsesstrategien indarbejdedes som en del af driften og justeredes
løbende
Udvikling af hjemmesiden og intranettet for hver klinik og fælles for HOC
med formidling af uddannelsesstrategien for det prægraduate område
Statusrapport med en samlet formidling af uddannelsesstrategien for
HOC færdiggøres
Uddannelsesstrategi for hver klinik med principper, aftaler og mål for
klinisk undervisning blev beskrevet m.h.p. formidling til kliniske vejledere

Side 6 af 40

Efterår 2014

og andre interessenter
Formidling til UDEVA om HovedOrtoCentrets proces og metode med
udvikling af uddannelsesstrategi, beskrivelsen blev lagt på UDEVAs
hjemmeside til inspiration for andre uddannelsessteder
Formidling og diskussion af statusrapporten med
oversygeplejerskegruppen m.h.p. status og plan fremadrettet
Formidling i hver klinik til afdelingssygeplejersker, vejledere og øvrige
personale. Dette varetages af klinisk underviser tilknyttet klinikken

Antal studerende og elever:
120 sygeplejestuderende (modul 2,4, 11 og 12) samt 28 elever (praktik 1) har været i klinikforløb i år 2013,
og har dermed været involveret i indsatserne i uddannelsesstrategien.

Uddybning af de 3 indsatsområder:
I det følgende uddybes de 3 indsatsområder i den fælles uddannelsesstrategi i HOC( Nordenhoff 2012 m.fl.,
rev. 2013) samt mål, handle- og evalueringsplaner
Indsatsområde 1
Refleksion, samt støtte og feedback ved før-under-efter-vejledning i forbindelse med elevens/den
studerendes daglig pleje af patienter i afdelingen (det kliniske undervisningssted)

Mål og handle- og evalueringsplaner:
I hver klinik afdækkede man vejledningspraksis som den var ved projektstart med henblik på en
fokuseret indsats. I denne afdækning indgik både før, under, eftervejledning og feedback, samt
hvordan man reflekterede med studerende og elever. Dette foregik i et samarbejde mellem klinisk
underviser, vejledere i afsnittet og afdelingssygeplejersken.
De enkelte afsnits formelle vejlederkompetencer blev ligeledes afdækket i et samarbejde mellem
afdelingssygeplejerskerne, oversygeplejersker og klinisk underviser, med henblik på en strategi i
forhold til opkvalificering af vejledere og praktikvejledere.
Ud fra ovenstående forarbejde blev det klart, at behovet for indsatser på nogle punkter var ens i de
forskellige klinikker, og samtidig forskelligt på andre områder. Måden man i de forskellige klinikker
organiserede uddannelsen af studerende og elever på var forskellig, hvilket gav forskellige muligheder og
udfordringer i forhold til vejledning, refleksion og feedback. Udover det blev det klart at nogle klinikker
havde satset mere på den formelle uddannelse af kliniske vejledere og praktikvejledere end andre, hvilket
gav forskellige udgangspunkter for forbedring og forskelligt behov for indsats i forhold til
vejlederkompetencer.
Herunder beskrives nogle af de indsatser der blev gennemført i alle klinikker:

Refleksion:
I alle klinikker indførtes refleksionsseancer med deltagelse af studerende fra forskellige moduler samt
elever. De kliniske undervisere varetog refleksionerne i samarbejde med kliniske vejledere og
praktikvejledere fra klinikken hvor det var muligt. Formålet med at inkludere studerende og elever på
forskelligt uddannelsesniveau var tanken om peerlearning, altså at deltagerne kan lære af hinanden og
bidrage med forskellige perspektiver (Christiansen, A. et al 2010) Ved at inddrage kliniske vejledere fra
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klinikken i refleksionsseancerne kunne man inspirere til måder at reflektere med studerende og elever, og
dermed indirekte bidrage til styrkelse af vejlederkompetencerne i klinikken.

Evaluering af indsatsen:
De studerende og eleverne udfyldte en skriftlig evaluering i afslutningen af deres forløb, hvor de svarede på
hvordan de havde oplevet dels vejledningen samt spørgsmål til refleksion. Spørgsmålene gik både på
refleksionsseancerne og refleksionen og vejledningen i klinikken. Ligeledes udfyldte alle studerende og
elever i Region Hovedstaden en elektronisk UDEVA evaluering omkring deres samlede vurdering af deres
kliniske forløb, hvor der også blev spurgt ind til refleksion og vejledning.

Styrkelse af vejlederkompetencer:
I hver klinik blev vejlederkompetencerne afdækket, og der blev i samarbejde med afdelingsledelsen lagt en
plan for uddannelsen af flere kliniske vejledere. Der blev i HOC udarbejdet en fælles oversigt over teamet af
kliniske vejledere, daglige vejledere og kliniske undervisere, hvor de formelle vejlederkompetencer fremgik,
og denne opdateres hvert halve år fremadrettet.

Særlig indsats for praktikvejledere for social og sundhedsuddannelsen:
Alle praktikvejlederne i HOC, som varetager uddannelse af elever, har gennemført det påkrævede
praktikvejlederkursus. I forbindelse med at der kom ny uddannelsesordning for social og sundhed
uddannelsen(PASS 2012),som stillede større krav til eleverne og dermed også til praktikvejlederne, blev der
i HOC planlagt en særlig indsats for praktikvejledergruppen for at styrke deres vejlederkompetencer:

En pædagogisk dag for praktikvejlederne:
En særlig undervisningsdag for praktikvejlederne blev afviklet i januar 2014 med temaerne ”anerkendende
feedback” og ”refleksion”. Undervisningen bestod af en kombination af oplæg, diskussion og øvelser, som
skulle give praktikvejlederne inspiration og redskaber til deres vejledning af eleverne.

Supervisionsforløb for praktikvejledere:
Praktikvejlederne i HOC blev tilbudt deltagelse i et supervisionsforløb bestående af 5 seancer af 2 timer, og
varetaget af to sygeplejersker under uddannelse til sygeplejefaglige vejledere. Dette afvikledes i foråret
2014

Evaluering af den særlige indsats for praktikvejledere:
Den pædagogiske dag blev evalueret mundtligt i afslutningen af dagen.
Supervisionsforløbet evalueredes også mundtligt i afslutning af forløbet.
Indsatsområde 2
At eleven / den studerende ved, hvem, der er stedfortræder for vejlederen, som ikke er til stede og at
der tydeligt er aftalt opgaver, som eleven / den studerende skal arbejde med imens vejlederen er
fraværende.

Mål og handle- og evalueringsplaner:
De studerendes klinikforløb varetages både på sengeafsnit, men også i ambulatorier, opvågningsafsnit og
operationsafsnit. I afdækningsarbejdet blev det klart, at muligheder og udfordringer i forhold til at skabe
kontinuitet og sammenhæng i vejledningsindsatsen til den enkelte studerende var forskellig afhængig af
rammerne, organiseringen samt hvorvidt de enkelte vejledere var i 3 holdskift eller altid i dagvagt. Særligt i
sengeafsnittene oplevedes behovet for at skabe sammenhæng i forløbene, idet vejlederne ofte var i 3
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holdskift, hvilket ikke var tilfældet i ambulatorierne og heller ikke nødvendigvis i opvågning og
operationsafsnit.

Vagtplanlægning:
En indsats for at styrke sammenhængen i vejledningsindsatsen særligt i sengeafsnittene hvor vejlederne
har skiftende vagter var vagtplanlægning for den studerende, hvor den studerende så vidt muligt fulgte
vejledernes vagtplan og der dermed var det bedste udgangspunkt for kvalificeret vejledning.

Synliggørelse af den studerende og elevers tilstedeværelse og fokus:
De studerende og elever blev skrevet på ugeplanen og på planlægningstavlen om morgenen for at
synliggøre og anerkende deres tilstedeværelse, og vejledningsopgaven der lå i forlængelse af det. På denne
måde ville den studerende og eleven altid vide, hvem de skulle følges med når de(n) faste vejleder ikke var
til stede
I nogle afsnit havde de studerende en tavle hvor de kunne skrive hvad de havde fokus på, for dermed at
skabe mulighed for at blive inviteret med i læringssituationer.

Evaluering af indsatsen:
De studerende og eleverne udfyldte en skriftlig evaluering i afslutningen af deres forløb, hvor de svarede på
hvordan de har oplevet vagtplanlægningen, og om de vidste hvem de skulle følges med. Ligeledes udfyldte
alle studerende og elever i Region Hovedstaden en elektronisk UDEVA evaluering omkring deres samlede
vurdering af deres kliniske forløb, hvor der også blev spurgt ind til kontinuitet i vejledningen.

Indsatsområde 3
Klinikvise / afsnitsvise beskrivelser af principper, aftaler og mål for klinisk undervisning samt særligt
tilrettelagte forløb for elever/studerende.

Mål og handle- og evalueringsplaner
I hver klinik blev beskrevet principper, aftaler og mål for klinisk undervisning, som et supplement til de
generelle studieplaner, som lå til grund for de enkelte klinikkers godkendelse som uddannelsessted. I
klinikkens mål, handle og evalueringsplaner skulle også fremgå på hvilken måde man tilrettelagde særlige
forløb for de studerende og elever i klinikken.
Disse beskrivelser var henvendt til vejledergruppen, ledergruppen og øvrige interesserede i de respektive
klinikker, og kunne anvendes som en slags introduktion til uddannelsen af studerende og elever i klinikken.

Planlægning af forløb på tværs i klinikken:
Som en fælles indsats arbejdede alle klinikker i tæt samarbejde med anæstesi og operationsklinikken
omkring planlægning af forløb for studerende på operationsafsnittet. I nogle klinikker planlagdes desuden
forløb i ambulatoriet tilknyttet klinikken. Disse indsatser skulle medvirke til at de studerende fik indblik i
relevante patientforløb og samtidig at få patientperspektivet med. Efterfølgende blev der arbejdet på at
eleverne tilsvarende får forløb på operationsafsnittet, alternativt ved at følge en konkret patient i det periog postoperative forløb.

Evaluering af indsatsen:
I de studerende og elevers elektroniske evaluering via UDEVA, blev de spurgt om deres mulighed for at få
indsigt i forskellige patientforløb, hvilket ville kunne afspejle effekten af de planlagte forløb.
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Hjemmeside:
Vi iværksatte en indsats med målrettet promovering af den prægraduate uddannelse i HOC via
Rigshospitalets hjemmeside og intranet. På hjemmesiden blev uddannelsesstrategien formidlet direkte til
den studerende, hvor formidlingen på intranettet var henvendt til ansatte. Disse forskellige målgrupper
afspejledes i måden indholdet blev formuleret. De kliniske undervisere arbejdede med
kommunikationsmedarbejdere tilknyttet centret omkring udvikling og opdatering

Resultater:
I dette afsnit opsummeres resultaterne af de udvalgte indsatser, beskrevet i foregående afsnit.
Udfordringen i denne fremstilling af resultater har været at evalueringsformen og redskabet ikke har været
helt ens i de forskellige klinikker, idet man har valgt at tilpasse evalueringen specifikt til de indsatser der er
valgt. Derfor bliver denne samlede opsummering nogle udpluk af resultater, som sammenholdes med de
elektroniske evalueringer fra UDEVA som alle studerende og elever har mulighed for at udfylde (Enheden
for brugerundersøgelser 2013c). For uddybende udforskning af evalueringerne i den enkelte klinik, se bilag
1-4

Refleksion, før, under og eftervejledning samt feedback:
I forbindelse med sidste studiesamtale udfyldte de studerende og eleverne en skriftlig evaluering, hvor der
blandt andet var spørgsmål omkring hvordan de oplevede refleksion samt før- under- eftervejledningen i
klinikforløbet. De studerende svarede med fri tekst omkring dette spørgsmål.
Generelt kunne man ud fra besvarelserne se, at de studerende havde fundet det lærerigt og meningsfuldt
at deltage i de planlagte refleksionsseancer og samtidig fået god vejledning i klinikken. Et par citater kan
illustrere:
”Refleksionen og vejledningen har været meget lærerig. Og jeg har selv fået meget ud af
refleksionerne”
”Synes vejledningen har været god. Refleksionen var god til at sætte teori med praksis, samt at
følge op på fokusområder”
”Refleksionen har været god til at få overblik over komplekse patienter og patientforløb”
”Rigtig godt. Jeg er blevet tilpas udfordret og altid følt mig tryg i nye situationer/ opgaver pga. god
vejledning. Der manglede tid til daglig/ ugentlig refleksion med de daglige vejledere, men vores
refleksion sammen med den kliniske underviser og andre studerende var rigtig godt, hvor vi fik sat
en masse teori på praksis”
Mange studerende oplevede desuden en sidegevinst ved at have refleksion sammen med studerende og
elever fra samme klinik:
”Godt at møde samt sparre med studerende på andre moduler”
” … Derudover er det lærerigt, at andre modulstuderende også er med til refleksionerne. Det giver
en viden om det videre forløb på studiet, og man får også ting ind på en anden måde, når det
kommer fra studerende som en selv”
”rigtig godt at lære de andre studerende og elever i klinikken at kende.. så ved man at man er i
samme båd og kan støtte hinanden undervejs”
De studerende og elever fik altså en slags sammenhold, og følte at de havde hinanden at støtte sig til.
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Særligt til vejledningen i klinikforløbet var der flere også kommentarer:
”Vejledningen har været meget nyttig, engageret og lærerig. Vejlederne har gjort meget ud af, at vi
studerende har fået så meget ud af klinikopholdet som muligt”
”god vejledning af klinisk vejleder og klinisk underviser. Mulighed for at stille spørgsmål og gøre
tingene igen. Undrer sig med vejleder om udførte opgaver o.l.”
”Rigtig god vejledning, meget godt organiseret, meget brugbart”
”fantastisk god vejledning. Gode sparringspartnere”
”Min kliniske underviser har været suveræn til at hjælpe mig med at give mig gode rammer for mit
kliniske undervisningsforløb”
De studerende og eleverne har altså oplevet vejledningen både fra klinisk vejleder og klinisk underviser
rigtig god og engageret.
Nogle studerende ville gerne have haft flere planlagte refleksionsseancer:
”der kunne godt have været endnu flere refleksionsseancer, gerne hver uge”
”et par af refleksionsseancerne blev aflyst, de havde været gode at have. Men alt i alt godt”
De studerende og elever blev desuden spurgt om hvem der stillede spørgsmål til refleksion, hvor ofte det
foregik og hvor. Hensigten med dette spørgsmål var at få indblik i, om refleksionsprocesserne primært
foregik ved de planlagte refleksioner, som klinisk underviser varetog, eller om de også fik reflekterende
spørgsmål i klinikken.
Her viste det sig, at de både fik spørgsmål af klinisk underviser, kliniske vejledere og også ind imellem af
andet personale. De kliniske undervisere stod for den største del af de reflekterende spørgsmål, dernæst
kom de kliniske vejledere og færrest reflekterende spørgsmål kom fra det øvrige personale. Enkelte
studerende har selv tilføjet at de også fik reflekterende spørgsmål af medstuderende. Alt i alt viser
besvarelserne at der er fokus på refleksion, og de studerende oplever dette positivt. For besvarelser fra
de enkelte klinikker, henvises til bilag 1-4
Sammenholder man denne evaluering med UDEVA evalueringen som alle studerende og elever har
mulighed for at udfylde efter endt klinikforløb, viser det god sammenhæng med ovenstående besvarelser.
Udvalgte spørgsmål som relaterer sig til refleksion og vejledning:
”oplevede du at få tilstrækkelig før, under og efter vejledning af en medarbejder med
sygeplejefaglig baggrund i forbindelse med udførelsen af sygeplejeopgaver?”
Her lå den samlede vurdering fra sygeplejerskestuderende i HOC i perioden februar 2013-januar 2014 (i alt
57 besvarelser) på 4,1-4,5 på en skala på 0-5, hvilket er over regionsgennemsnittet. For elevernes
vedkommende i samme periode (i alt 9 besvarelser) lå deres vurdering på 4-4,7, og regionsgennemsnittet
var på 4,4.
”jeg havde god mulighed for egen faglig refleksion på praktikstedet”
Her lå besvarelserne fra sygeplejestuderende ml. 4,5-4,7 på en skala fra 0-5 hvilket var over
regionsgennemsnittet på 4,2. Eleverne svarede i spektret 4,5-5, hvilket var over regionsgennemsnittet på
4,2 i samme periode.
”jeg fik tilstrækkelig vejledning fra personalet i forhold til at tilrettelægge og løse sygeplejefaglige
opgaver”
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Her lå besvarelserne fra studerende i spektret 4,5-4,7, hvilket var over regionsgennemsnittet på 4,2.
Eleverne svarede i spektret 4,8-5, hvor regionsgennemsnittet var 4,3 i samme periode.
Den kliniske vejleder bidrog til min læring gennem spørgsmål, opgaver og feedback”
Her svarede de studerende i spektret 4,4-4,8, hvor regionsgennemsnittet i samme periode lå på 4,4. Her var
ikke et tilsvarende spørgsmål for elever.
”I den afsluttende studiesamtale fik jeg tilstrækkelig feedback på mit forløb i klinikken”
Her svarer de studerende i spektret 4,6-4,7, og regionsgennemsnittet lå på 4,4. Eleverne i samme periode
svarede 4,5-5, hvor regionsgennemsnittet lå på 4,4.
Studerende og elevernes vurderinger i disse spørgsmål lå altså over regionsgennemsnittet, og viste
sammenhæng med besvarelserne i den skriftlige evaluering beskrevet ovenfor.
Sammenfattende om refleksion samt før, under, eftervejledning kan siges, at indsatsen i forbindelse med
uddannelsesstrategien har haft positiv effekt. De studerende og elever oplevede vejledning i klinikken
svarende til deres behov. Samtidig er der kommet fokus på refleksion både til planlagte
refleksionsseancer og i den daglige kliniske praksis, hvilket samtlige studerende som har svaret på
spørgsmålene oplevede lærerigt og meningsfuldt.

Særlig indsats for praktikvejledere:
I foråret 2014 gennemførtes en særlig indsats for praktikvejledere for elever med henblik på styrkelse af
vejlederkompetencerne, således at de var rustede til krav og forventninger i den nye
uddannelsesordning(PASS 2012).
En pædagogisk dag med undervisning, øvelser i diskussion med temaerne anerkendende tilgang, og
refleksion, blev evalueret meget positivt af deltagerne. Nogle citater fra deltagerne ved den spontane
mundtlige evaluering illustrerer:
"jeg har fået ny inspiration og gejst til at være vejleder for elever"
"jeg har fået lyst til at komme på vejlederkursus, hvilket jeg ikke havde før"
”jeg vil overveje meget forskellen på ros og anerkendelse, jeg vil gerne give mere anerkendelse"
”jeg var glad for refleksionsmodellen, den vil jeg bruge"
"jeg vil give eleverne flere skriftlige opgaver
”jeg vil fortælle om det i afdelingen"
"det var et helt igennem positivt læringsrum, og alle havde lyst til at lære"
"gode undervisere"
”det var svært men også interessant med det litteratur vi skulle læse som forberedelse"
I det hele taget oplevede deltagerne sig anerkendt ved at der blev holdt undervisning særligt for dem, og
underviserne oplevede deltagerne engagerede og diskussionslystne.
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Supervisionsforløbet blev gennemført via 5 seancer i foråret, varetaget af to sygeplejersker som var i gang
med en supervisionsuddannelse. 5 praktikvejledere ud af 12 havde mulighed for at deltage idet rammerne
der var sat var, at man skulle kunne deltage i alle 5 seancer. Ved den mundtlige evaluering til sidst i
forløbet, gav deltagerne udtryk for, at det havde været en positiv oplevelser, og man følte sig anerkendt
ved at modtage tilbuddet om et supervisionsforløb. Der havde været en tryg stemning, og det at man var
fra samme faggruppe gjorde, at deltagerne oplevede at de kunne tale frit uden at være bange for at der
ville komme forsvar af faglighed fra andre grupper. Det havde været godt at være væk fra afdelingen, så
der ikke var forstyrrelser.
Fagligt følte de, at de var blevet bedre til at reflektere i det daglige, og mærke efter hvordan de selv har
det. De havde fået meget ud af at høre om andres oplevelser, tanker og dilemmaer i forhold til deres
vejlederrolle. De ville alle gerne deltage i lignende forløb igen.
Opsummerende kan siges, at praktikvejlederne oplevede både et fagligt og personligt stort udbytte af
både undervisningsdag og supervisionsforløb. De oplevede sig desuden anerkendt ved at der var særligt
fokus på dem

Synliggørelse af den studerendes tilstedeværelse og fokus:
De studerende blev i den bedt om at vurdere deres oplevelse af vagtplanlægningen/ kontinuiteten i deres
kliniske forløb. Se opgørelserne for hver klinik i bilag1-4
Praksis med hensyn til vagtplanlægning er forskellig i de forskellige klinikker. I ortopædkirurgi sengeafsnit, i
Ørenæsehalskirurgi(ØNH) sengeafsnit RH og brandsårsafsnittet varetager klinisk underviser
vagtplanlægningen, ud fra princippet om at studerende følger vejlederes vagter(dag og aftenvagt), hvilket
skulle give mest mulig kontinuitet i vejledningen. Der blev også planlagt hvem de skulle følges med når
vejlederne ikke var til stede. I de øvrige afsnit har de studerende og elever selv lagt vagtplanen sammen
med deres kliniske vejleder.
I opgørelserne i bilag 1-2 skelnes ikke mellem disse, men vurderes i stedet om de studerende og eleven
vidste hvem de skulle følges med når vejleder ikke var til stede:
30
20

ØNH

10

Ortopæd

0
ja

nej

ved ikke

I diagrammet ses, at langt de fleste studerende og elever i ØNH og Ortopædkirurgisk klinik var klar over
hvem de skulle gå med når deres vejledere ikke var til stede. Der er fortsat nogle få der ikke har været klar
over det, og fortsat fokus på dette skønnes nødvendigt fremadrettet. I opgørelsen bilag 3.3 og 3.4 PBB
afsnit 3101-2, 3072 og 3082-3 besvarer de studerende samme spørgsmål med en talskala fra 0-4, hvor 0 er
slet ikke, og 4 er ”i særdeles tilfredsstillende grad”. Her har 2 ud af 5 adspurgte studerende besvaret
spørgsmålet, og begge studerende svarer med scoren 3.
I opgørelsen bilag 3.1 PBB brandsårsafsnit spørges til hvordan man har oplevet at vejlederteamet har
koordineret det kliniske uddannelsesforløb. Her har 10 besvaret med en vurdering på en skala fra 0-4, her
er gennemsnittet 2,7. Man kan af opgørelsen ikke se hvordan besvarelserne er fordelt.
For brystkirurgisk afsnits vedkommende, bilag 3.2, er der spurgt om i hvor høj grad man har oplevet
vejlederkontinuitet på en skala fra 0-4. Her har 3 studerende svaret, og gennemsnittet er en vurdering på 4
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Næsten alle studerende og elever i ØNH og Ortopædkirurgisk klinik vidste hvad de skulle fokusere på når
vejlederne ikke var til stede, illustreres i diagrammet:
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Uddybende kommentarer:
”Vi har via fokusområder aftalt med klinisk vejleder hvad der i en given periode var i fokus”
”personalet på afdelingen har været gode til at tage sig af en hvis vejleder ikke var der”
”Vi blev sat på en sygeplejerske fra afdelingen. Hvis der ikke var en vejleder, så en anden fra personalet,
men hele tiden sådan, at vi vidste hvem vi skulle gå til. Derudover har der været forskelligt fokusområder for
hver uge..”
I de øvrige klinikker spurgte man ikke ind til dette, eller tilsvarende.
Sammenholder man denne evaluering med UDEVA evalueringen som alle studerende og elever har
mulighed for at udfylde efter endt klinikforløb (Enheden for brugerundersøgelser 2013c) er der
udvalgte spørgsmål som relaterer sig til synlighed i vagtplanlægning og opgaver:
”Jeg vidste, hvilke sygeplejefaglige opgaver jeg kunne udføre, når den kliniske og/ eller daglige
vejleder ikke var til stede”
Her ligger den samlede vurdering fra sygeplejerskestuderende i HOC i perioden februar 2013-januar 2014
(i alt 57 besvarelser), i spektret 4-4,5, på en skala på 0-5, og hvor den laveste score ligger i starten af 2013,
hvorefter scoren stiger og falder lidt hen ad året. Regionsgennemsnittet i samme periode ligger på ca.4,2.
Eleverne i samme periode (i alt 9 besvarelser), har en score i spektret 4-4,7, så det svinger under og over
regionsgennemsnittet på 4,4.
”Jeg vidste hvem jeg kunne gå til med spørgsmål, når mine vejledere ikke var til stede”
Her ligger de studerendes besvarelser i spektret 4,1-4,7 hvor den laveste score er i starten af 2013, stigende
hen over året. Regionsgennemsnittet er på 4,4 i samme periode. Eleverne i samme periode scorer i spektret
4-4,5. Regionsgennemsnittet i samme periode for eleverne ligger på 4,2
Studerende og elevers vurdering på disse områder ligger altså lige over og lige under Regionsgennemsnittet.
Opsummerende kan siges, at langt de fleste studerende og elever oplever kontinuitet og synlighed i
vejledertilknytningen. Der er fortsat brug for fokus på dette fremadrettet. Stort set alle vidste hvad de
skulle fokusere på, når vejledere ikke var til stede, i de klinikker det er undersøgt.
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Forløb på tværs af klinikken:
I alle klinikker arbejdede man på at få inkluderet et forløb på operationsafsnittet i det samlede kliniske
forløb for studerende i henholdsvis modul 4 og i modul 12, samt for elever. På samme måde arbejdedes på
at eleverne kunne få et forløb på operationsafsnittet, alternativt følge en konkret patient gennem det
perioperative forløb og pleje patienten postoperativt. Se hver kliniks beskrevne mål og indsatser i
uddannelsesstrategien for konkret beskrivelse i hver klinik (Drostby 2014, Frandsen 2013,Hansen 2014
Permin og Svendsen 2013, Tange 2014).
I PBB brandssårsafsnit og brystkirurgisk afsnit spurgte man i evalueringen ind til studerendes oplevelse af
forløbet på operationsafsnittet. De studerende vurderer dette gennemsnitligt til 3,8 og 3,7 på en skala fra
0-4( bilag 3.1 og 3.2).
Uddybende kommentarer:
”helt afgørende for forståelsen af både forløb, overgange og kirurgien”
”det gav en god indsigt i hvad vi sender patienter ned til, modtager dem fra, samt operations/
anæstesisygeplejerskes arbejdsområde”
I de øvrige klinikker er der ikke spurgt ind til dette i undersøgelsen.
I UDEVA evalueringen (ibid) er der udvalgte spørgsmål relateret til forløb:
”Jeg havde god mulighed for at få indsigt i forskellige patientforløb”
Her ligger den samlede vurdering fra sygeplejerskestuderende i HOC i perioden februar 2013-januar 2014 (i
alt 57 besvarelser)på 4,6-4,8, hvilket er en smule over regionsgennemsnittet i samme periode på 4,5.
Eleverne i samme periode, i alt 9 stk., svarer 4-4,8 hvilket svinger både over og under
Regionsgennemsnittet i samme periode som ligger på ca.4,5
Sammenfattende kan siges, at studerende og elever oplever det meningsfuldt og vigtigt at have et forløb
på operationsafsnittet. Det er lykkedes i alle klinikker at lave sådanne forløb for studerende, og i nogle
klinikker også for elever. I alle klinikker er disse forløb beskrevet i uddannelsesstrategien for klinikken.

Refleksioner over processen:
Det at arbejde med en fælles uddannelsesstrategi i centret har været en styrke, idet vi dermed har haft et
overordnet fælles fokus i uddannelsesindsatsen for studerende og elever i HOC. Det har været en lærerig
proces at balancere mellem det, at vi på den ene side skulle have et fælles fokus med indsatsområderne, og
samtidig at der skulle være plads til forskelligheder i de enkelte klinikker, afhængig af muligheder og
udfordringer her. Som det fremgår af denne statusrapport, er vi nået igennem med mange af de fælles
indsatsområder, nogle klinikker er startet før andre, og har dermed haft et større antal evalueringer at gøre
op end andre. Samtidig er der i hver klinik særlige indsatser som har gjort, at evalueringsredskabet har
været udformet anderledes end i andre klinikker. Dette har resulteret i det har været umuligt at gøre alle
indsatser ens op, og dermed få et sammenligneligt billede af hvordan det står til klinikkerne imellem. Til
gengæld vurderes det, at det evalueringsredskab hver enkelt klinik har udformet, passer til de indsatser der
er planlagt her, og derfor i højere grad kan anvendes til en status og justering i den enkelte klinik og afsnit.
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Fremadrettet plan:
Hver klinik fortsætter indsatserne og anvender evalueringsredskabet i klinikken til løbende status
og justering
Indholdet i statusrapporten formidles og diskuteres i forskellige fora, fra oversygeplejerskegruppe,
afdelingssygeplejerskegruppen og vejledergruppen i de enkelte klinikker
Vi afventer en revision af ”visioner for prægraduat uddannelse på Rigshospitalet”. Når disse
foreligger, kunne det være en mulighed at udarbejde lokale visioner i HOC, og efterfølgende justere
indsatsområderne efter disse
Formidling i form af faglig information i fagbladet, artikler, oplæg eller poster på konference med
pædagogisk fokus.

Kilder:
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Christiansen, A. et al 2010: Peer learning partnerships: exploring the experience of pre-registration nursing
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Drostby, Britta 2014: Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende, sektion for Brystkirurgi, afsnit
3103 og 3104
Enheden for brugerundersøgelser 2012: UDEVA årsrapport 2011- evaluering af kliniske undervisnings- og
praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region H. Tilgængelig på
nettet via: http://udeva.dk/
Enheden for brugerundersøgelser 2013a: UDEVA årsrapport 2012- evaluering af kliniske undervisnings- og
praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region H. Tilgængelig på
nettet via: http://udeva.dk/
Enheden for brugerundersøgelser 2013b: UDEVA evalueringer fra studerende og elever i HOC, perioden
marts 2011-februar 2013. Tilgængelig på nettet via http://udeva.dk/

Enheden for brugerundersøgelser 2013c: UDEVA evalueringer fra studerende og elever i HOC, perioden
februar 2013-januar 2014. Tilgængelig på nettet via: http://udeva.dk/
Frandsen m.fl.2012: Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC.
HovedOrtoCentret 2012
Frandsen, Anne 2013: Pointer fra UDEVA årsrapport 2012 sammenholdt med uddannelsesstrategien i HOC.
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Frandsen, Anne 2014: Uddannelsesstrategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og elever i
ØreNæseHalskirurgisk klinik (ØNH).
Hansen, Susanne Langesø 2014: Uddannelsesstrategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende, samt
social og sundhedsassistentelever i ØNH/RH på Gentofte Hospital.
Hansen, Susanne Langesø 2014: Uddannelsesstrategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende, samt
social og sundhedsassistentelever i ØNH/RH på Gentofte Hospital.
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 2013: Generelle studieplaner for modul 4, modul 11 og modul 12.
Tilgængelige på:
http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Hovedortocentret/Job+og+uddannelse/Sygeplejestudere
nde/studieplaner/?WBCMODE=Presentation_b Hentet d.030714
Nordenhoff m.fl.2012: Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og
sundhedselever i HOC 2012-2013.
PASS; Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen 2012:
Uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelsen. Tilgængelig på nettet: http://sopu.dk/wpcontent/uploads/2012/10/SOSU-uddannelsesordning-2012.pdf
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Permin, Hanne og Svendsen, Pernille 2013: Manifest for klinisk undervisning i ortopædkirurgisk klinik.
Region Hovedstaden 2011: Interne uddannelsespolitik. Koncern Plan og udvikling. Tilgængelig på nettet:
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Tange, Gry 2014: Strategi for klinisk undervisning af sygeplejerskestuderende modul 2,4,11 og 12,HOC, PBB,
sektion for plastickirurgi.

Bilagsliste:
Bilag 1 Evaluering af uddannelsesstrategien i ØNH, studerendes perspektiv
Bilag 2 Evaluering af uddannelsesstrategien i Ortopædkirurgisk klinik,
studerendes perspektiv
Bilag 3 Evaluering af uddannelsesstrategien i PBB
3.1 Evaluering af den kliniske uddannelse/ praktikforløbet i afsnit 2104
3.2 Evaluering af den kliniske uddannelse, afsnit 3103/4
3.3Evaluering af den kliniske uddannelse, afsnit 3072, 3082, 3101 m4
3.4 Evaluering af den kliniske uddannelse, afsnit 3072, 3082, 3101m12
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Bilag 1
Evaluering af uddannelsesstrategien i ØNH, studerendes perspektiv
Antal besvarelser: 36

Fordeling, antal
1 0
9
10

modul 2
16

modul 4
modul 11
modul 12

1. Hvordan har du oplevet vejledningen i klinikforløbet? Herunder fokus på før- under- efter
vejledning samt refleksion?
Vejledningen har været meget nyttig, engageret og lærerig. Vejlederne har gjort meget ud
af at vi studerende har fået så meget ud af klinikopholdet som muligt
Rigtig god, ikke noget at klage over (6 besvarelser tilsvarende)
Rigtig god, meget godt organiseret, meget brugbart
Jeg har fået den refleksion og vejledning jeg har haft brug for
Den har været rigtig god. Hvis jeg havde spørgsmål, fik jeg hurtigt svar på dem.
Refleksionen har hjulpet meget
Tilstrækkelig, der bliver gået i dybden med nogle refleksioner på den anden måde
Jeg har fået vejledning efter behov, primært før, under. Har ofte selv spurgt efter
vejledning i en situation, det har fungeret godt
God vejledning af klinisk vejleder og klinisk underviser. Mulighed for at stille spørgsmål og
gøre tingene igen. Undrer sig med vejleder om udførte opgaver o.l.
Vejledningen har været god. Det har bare været en udfordring af vide hvordan man skal
læse op til eksamen, i forhold til pensum/ læringsudbytte
Vejledning før og under har været godt. De har dog været få misforståelser, men dem er
der blevet taget hånd om og rettet op på. Der kunne godt have været sat mere tid af til
refleksion
Rigtig godt. Har haft aflyst et par refleksionsseancer og de havde været gode at have. Men
alt i alt godt
Der har været en rigtig god og sammenhængende vejledning både i klinikken og
refleksionen har været rigtig god til at få et overblik over komplekse patienter og
patientforløb
Det har været godt, er blevet godt informeret. Refleksionen har været utroligt lærerig.
Godt at møde og sparre med studerende på andre moduler
Jeg har oplevet et rigtig godt sammenhængende forløb med relevant vejledning og
kompetent vejledning
God! Seriøsitet har været i højsædet
Jeg føler der er taget godt hånd om en. Refleksionerne er rigtig godt i forhold til at få vendt
nogle ting med medstuderende og øve det kliniske overblik
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God vejledning efter behov. Dog lidt manglende vejledning i forhold til skriftlige interne
prøver på Riget HOC
Har i hele forløbet følt mig godt vejledt og har til en hver tid kunnet få hjælp. Klynger
(refleksion) har været meget lærerigt
Alt i alt godt, men jeg kunne godt have brugt en mere uddybende vejledning i starten i
forhold til min studieplan
Vejledningen var god og konstruktiv, jeg vidste hele tiden hvad der skulle være fokus på, og
var igennem alle læringsudbytter i praksis. Jeg synes det er godt at der har været
fleksibilitet i vejledningen, og andre i gruppen har taget ansvar som ”vejledere” i den
andens fravær
Fin vejledning efter behov, kunne godt have brug for mere info om mundlig eksamen
God. Der har været før vejledning ved forberedelse af pt. Om morgenen, eftervejledningen
har foregået ved aflevering af refleksioner
Rigtig god vejledning, masser af tid, og plads til refleksion
Vejledning har været god og fyldestgørende og relevant for vores modul, samt mål. Evt.
noget mere individuel vejledning til eksamen plus kvalitetsundervisning (vi kunne godt have
været længere)
2. Hvor ofte har du fået spørgsmål til refleksion?

spørgsmål til refleksion
1
8

Slet ikke
5

hver 3.-4. uge
hver 14. dag

11

11

1-2 x ugentligt
1 x dagligt
flere x dagligt

Diagrammet viser, at i alt 19 ud af 36 fik spørgsmål til refleksion en eller flere gange dagligt. 11 oplevede
dette 1-2 gange ugentligt, 5 oplevede dette hver 14. dag og en enkelt oplevede slet ikke at få reflekterende
spørgsmål.
3. Hvem stillede spørgsmål til refleksion (gerne flere besvarelser)

Hvem stillede reflekterende
spørgsmål
14
32

18

29

vejledere i klinikken
klinisk underviser
øvrigt personale
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Her var de studerende og elever blevet opfordret til gerne at sætte X ved flere, hvilket afspejles i
besvarelserne. Besvarelserne viser at 32ud af 36 fik reflekterende spørgsmål fra klinisk underviser, 29 fik
disse spørgsmål af vejledere i klinikken og 14 oplevede også sådanne spørgsmål fra det øvrige personale.
4. Hvor foregik refleksionen?

Hvor foregik refleksion
10
I klinikken ifm
vejledning

27

I planlagte
refleksionsseancer

32

I klyngerefleksioner
med studerende fra
andre klinikker

I denne besvarelser kunne studerende og elever også give flere svar, hvilket afspejler sig i antallet af
besvarelser. Besvarelserne viser at 32 ud af 36 oplevede refleksion i planlagte refleksionsseancer som
klinisk underviser varetager, 27 oplevede refleksion i klinikken ved vejleder og med klinisk underviser, og 10
oplevede refleksioner sammen med studerende fra andre klinikker i klyngerefleksion.
5. Hvordan oplevede du planlægningen af fremmødet? Mulighed for flere X

fremmødeplan
4

7
9
5

24

vagtplanen lagt, fulgte
vejledere
vagtplanen lagt, altid
dagvagt
planlagde selv, fulgte
vejledere
planlagde selv, ud fra
privatliv
andet *

Andet *:
Det fungerede godt
Det har dog ikke altid passet så godt. Mere obs. på vagtændringer, sygdom o.l.
Det var muligt at ændre vagter hvis det var nødvendigt
Primær dagvagt sammen med vejledere, men også enkelte aftenvagter, meget fleksibelt i
forhold til ønsker
Jeg lagde selv vagtplanen, tit i samarbejde med min vejleder, men også så jeg fik prøvet
både dag og aftenvagter, og så det passede med undervisningen. Fleksibilitet har var super
fedt, så man kunne prøve at arbejde på forskellige tidspunkter
Jeg har så vidt muligt fulgt mine vejlederes arbejdsplan, men har selv været med til at
vælge mine studiedage o.s.v.
Min vejleder har været meget imødekommende og fleksibel
Denne opgørelse har i alt 36 besvarelser, nogle har valgt flere svar. Opgørelsen viser, at langt de
fleste, nemlig 24 ud af 36 fik lagt deres vagtplan af klinisk underviser, 7 havde kommentarer under
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”andet”. 5 oplevede de kun havde dagvagt uanset hvilke vagter vejledere havde, 4 planlagde deres
vagter selv ud fra forskellige hensyn.
6. Vidste du hvem du skulle følges med, hvis vejleder ikke var til stede?

Synlighed i vejledertilknytning
1
7

ja
28

nej
ved ikke *

*men der blev hurtig fundet en jeg kunne følges med
Opgørelsen viser at 28 ud af 36 vidste hvem de skulle følges med når vejlederen ikke var til stede. 7 vidste
det ikke, 1 var i tvivl og svarede ved ikke. Vagtplanen lægges af klinisk underviser, således at den
studerende og eleven følger vejlederes vagter mest muligt. Hvis vejleder har fri eller er i nattevagt, er den
studerende og eleven i dagvagt eller har studiedag, og i den forbindelse er planlægningstavlen i afdelingen
vigtig, idet det her skal fremgå hvem den studerende skal følges med. Dette sikres ved at studerende
skrives på ugelisten, og dermed på tavlen om morgenen. De studerende på GEH planlægger som
hovedregel selv deres vagter.
7. Vidste du hvad du skulle fokusere på i klinikken, når din vejleder ikke var til stede?

Vidste hvad at fokusere på
1 1
ja
nej
34

ved ikke

Opgørelsen viser at 34 ud af 36 vidste hvad de skulle fokusere på, når vejlederne ikke var til stede. Alle
studerende får udleveret en aktivitetsplan inddelt med fokusuger, som guider dem igennem
læringsudbyttet for det modul de er i. Dette er tilrettelagt af klinisk underviser. Derudover laver den
studerende en individuel studieplan, hvori de planlægger hvad der vil læse og hvad de vil prøve i klinikken i
de forskellige uger, indenfor de planlagte fokusuger. Dette sikrer de studerende en vis struktur i forløbet,
og kan også være en hjælp til vejlederne i klinikken og andet personale, som går med den studerende og
eleven en enkelt dag.
Uddybende kommentarer fra studerende og elever:
Personalet på afdelingen har været gode til at tage sig af en hvis vejleder ikke var der
Jeg fulgte med den sygeplejerske man kendte bedst eller havde de mest relevante patienter
Jeg har følt mig meget velkommen generelt i klinikken
Overordnet har jeg været rigtig godt tilfreds
Tak for et godt klinikforløb
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Har været meget glad for klinikstedet, de har alle været imødekommende
Det har været et godt, lærerigt samt struktureret forløb!
Rigtig godt forløb
Godt klinisk forløb
Jeg synes alle har været søde til at hjælpe ” tage hånd om mig”
Ja, men det var nemmere når vejlederen var til stede
Vi havde via fokusområder aftalt med klinisk vejleder hvad der i en given periode var i fokus
Det er en god ide at gennemgå læringsudbytterne med sin vejleder allerede fra starten. Det gjorde
vi, og det var super
Jeg havde selv godt styr på mine læringsudbytter, det er vigtigt at have fra starten

Bilag 2
Evaluering af uddannelsesstrategien i Ortopædkirurgisk Klinik,
studerendes perspektiv
Antal besvarelser: 24
Ingen modul 2 besvarelser (12 studerende årligt)
Blot en enkelt sosuelev har besvaret skemaet (max 8-12 elever årligt)

Fordeling, antal
0 1
7
7

sosu elev
9

modul 4
modul 11
modul 12

8. Hvordan har du oplevet vejledningen i klinikforløbet? Herunder fokus på før- under- efter
vejledning samt refleksion?
Jeg syntes at folk har været rigtig gode til at vejlede, og de har været gode til at inddrage os i
mange forskellige ting. De har guidet os til de ting vi har været i tvivl om.
Vejlederne har været gode til at fortælle, at nu går vi ind og gør det og det. Og inde hos patienten,
har de også fortalt, at jeg gør sådan, og hvorfor det?
De spørgsmål som vi fik stillet, var noget vi havde oplevet i afdelingen, og nogle gange havde vi jo
sygeplejerskerne med oppe i hovedet. Så det vil sige, at de har været med indirekte til de fleste
refleksionsseancer.
Refleksion på afsnittet var aldrig planlagt, men nogen gange blev der stillet spørgsmål, som man
sammen reflekterede over og snakkede om.
Rigtig positiv og struktureret.
Vores første vejledning lå en til to dage efter at vi var startet, hvilket ikke fungerede så godt. Jeg
syntes stadig, at man er overrumplet af alle informationerne, og de ting man skulle forholde sig til
ift. modulbeskrivelsen. Man havde ligesom ikke rigtig nået at reflektere ordentligt over det. Det
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fungerer super godt, at der er vejledninger i forløbet. Det giver et billede af om man er godt med.
Derudover er det lærerigt, at andre modulstuderende også er med til refleksionerne. Det giver en
viden om det videre forløb på studiet, og man får også ting ind på en anden måde, når det
kommer fra studerende som en selv.
Rigtig god.
Rigtig godt klinikforløb. God vejledning fra vejleder og underviser. Refleksionsundervisning rigtig
godt, dog meget frembrusende modul 11 studerende. Mindmap til de forskellige fokusområder.
Rigtig godt. Jeg er blevet tilpas udfordret og altid følt mig tryg i nye situationer/opgaver pga. god
vejledning. Der manglede tid til daglig/ugentlig refleksion med de daglige vejledere, men vores
refleksion sammen med den kliniske underviser og andre studerende var rigtig godt, hvor vi fik sat
en masse teori på praksis.
Jeg syntes, at jeg har fået rigtig god vejledning under hele forløbet.
Der er blevet taget hånd om mig fra modulets start med god præsentation til afdelingen. Jeg har
altid kunnet spørge vejlederne i studieunit, hvis der har været spørgsmål, eller hvis jeg havde brug
for hjælp. De har lært fra sig og udfordret mig i det daglige.
Meget velfungerende. Men jeg har i større grad været meget selvstændig og har kun fulgt op med
vejleder få gange i løbet af vagten (m12).
Rigtig godt. På grund af god vejledning har jeg altid følt mig klar og sikker på at udføre opgaverne,
og nye opgaver er blevet godt vejledt under udførelsen. Når der har været tid til det, har jeg
næsten altid fået feedback efter udførte opgaver, dog har jeg selv ofte glemt at efterspørge dette.
Jeg er meget taknemmelig. God vejledning. Alle prøvede at gøre deres bedste.
Jeg syntes, at der har været god vejledning i klinikforløbet. Jeg syntes, at der har været tæt kontakt
med min kliniske underviser.
Utrolig god vejledning. Jeg har faktisk været glad for at det var skiftende vejledere, det gav
mulighed for perspektiv og mere refleksion over, hvad jeg ville tage med fra hver enkel. Dog syntes
jeg ofte selv, at jeg har skullet bede om en opfølgning af dagen.
Konstruktiv god og behjælpelig. Man har kunnet få sat ord på hvordan man dagligt havde det og
reflekteret over forløbet – så alt i alt rigtig god 
Rigtig god og grundig. Jeg har fået svar på alle spørgsmål og bekymringer der har været.
Til at starte med syntes jeg at refleksion var lidt langhåret, men jeg har fået rigtig meget ud af det!
Vejledningen har været rigtig god hele ugen igennem.
Jeg syntes at det har været rigtig rart at kunne reflektere sammen med vejledere. Det hjælper at
gøre en opmærksom på, hvad man mangler at få styr på.
Relevant, god, tilpasset mit niveau
Generelt har vejledningen været reflekterende. Nogle dage følte jeg mig overladt pga travlhed på
afdelingen specielt når vejlederne ikke var tilstede.
Jeg har fået vejledning ved behov. Vejledningen har været god idet at jeg har følt mig tryg ved at
udføre den bestemte pleje der var behov for.
Man lærer meget af forskellige vejledere. Nogle er gode til at stimulerer refleksion, nogle er ikke så
gode til det, men det fleste er gode til at lære fra sig.
Fantastisk god vejledning. Gode sparringspartnere!!
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9. Hvor ofte har du fået spørgsmål til refleksion?

spørgsmål til refleksion
00
Slet ikke

3

hver 3.-4. uge

10
6

hver 14. dag
1-2 x ugentligt

3

1 x dagligt
flere x dagligt

Diagrammet viser, at i alt 10 ud af 24 fik spørgsmål til refleksion en eller flere gange dagligt. 3 en gang
dagligt. 6 oplevede dette 1-2 gange ugentligt, 3 oplevede dette hver 14. dag. 2 har ikke svaret på
spørgsmålet.
10. Hvem stillede spørgsmål til refleksion (gerne flere besvarelser)

Hvem stillede reflekterende
spørgsmål
11
vejledere i klinikken

19

klinisk underviser

23

øvrigt personale

Her var de studerende og elever blevet opfordret til gerne at sætte X ved flere, hvilket afspejles i
besvarelserne. Besvarelserne viser at 23 ud af 24 fik reflekterende spørgsmål fra klinisk underviser, 19 fik
disse spørgsmål af vejledere i klinikken og 11 oplevede også sådanne spørgsmål fra det øvrige personale. En
enkelt studerende/elev har slet ikke besvaret spørgsmålet. En studerende/elev har yderligere en
kommentar til spørgsmålet: ”Men studerende stillede også spørgsmål”. En anden studerende har selv lavet
et krydsfelt for studerende og sat krydset her.
11. Hvor foregik refleksionen?

Hvor foregik refleksion
9
18

16

I klinikken ifm
vejledning
I planlagte
refleksionsseancer
I klyngerefleksioner
med studerende fra
andre klinikker
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I denne besvarelser kunne studerende og elever også give flere svar, hvilket afspejler sig i antallet af
besvarelser. Besvarelserne viser at 18 ud af 24 oplevede refleksion i planlagte refleksionsseancer som
klinisk underviser varetager, 16 oplevede refleksion i klinikken ved vejleder og med klinisk underviser, og 9
oplevede refleksioner sammen med studerende fra andre klinikker i klyngerefleksion. En enkelt
studerende/elev har ikke besvaret spørgsmålet.
12. Hvordan oplevede du planlægningen af fremmødet? Mulighed for flere X

fremmødeplan
8
18

4
3

2

vagtplanen lagt, fulgte
vejledere
vagtplanen lagt, altid
dagvagt
planlagde selv, fulgte
vejledere
planlagde selv, ud fra
privatliv
andet *

Andet *:
Vagtplanen var også mulig at planlægge efter privatlivet, men fokus var helt sikkert efter
vejledernes plan.
Studiedagene blev lagt der hvor vejlederne ikke var der.
Jeg syntes, at vejledere og jeg som oftest, har haft vagter sammen. Dog har jeg haft vagter hvor
der har været en sygeplejerske på som ikke er i studieunitten, og det kunne VIRKELIG mærkes.
Langt mindre mulighed for spørgsmål og mindre ressourcer.
Prioriterede at have studiedage om fredagen men det passede alligevel godt med vejlederne.
Der blev taget hensyn til mig, så jeg ikke skulle møde frem på uhensigtsmæssige tidspunkter (min
datters institution åbner sent).
Det fungerede fint selv om jeg ikke nødvendigvis fulgte mine vejledere.
Vagtplanen blev lagt så jeg så vidt muligt fulgte vejlederne og der er taget hensyn til mit privatliv.
Jeg havde dog et par vagter med min vejleder i nattevagt.
Denne opgørelse har i alt 24 besvarelser, nogle har valgt flere svar. Opgørelsen viser, at langt de
fleste, nemlig 18 ud af 24 fik lagt deres vagtplan af klinisk underviser, 8 af disse havde kommentarer
under ”andet”. 3 planlagde deres vagter selv ud fra forskellige hensyn En studerende/elev tilføjede
”sidst i forløbet”.
13. Vidste du hvem du skulle følges med, hvis vejleder ikke var til stede?

Synlighed i vejledertilknytning
2

1
ja
21

24

nej
ved ikke
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Opgørelsen viser at 21 ud af 24 vidste hvem de skulle følges med når vejlederen ikke var til stede. De
resterende 2 vidste det ikke. Vagtplanen lægges af klinisk underviser, således at den studerende og eleven
følger vejlederes vagter mest muligt. Hvis vejleder har fri eller er i nattevagt, er den studerende og eleven i
dagvagt eller har studiedag, og i den forbindelse er planlægningstavlen i afdelingen vigtig, idet det her skal
fremgå hvem den studerende skal følges med. En studerende/elev har svaret ved ikke og tilføjet ” Ikke
altid, men det blev gjort klart når man mødte ind om morgenen”.
14. Vidste du hvad du skulle fokusere på i klinikken, når din vejleder ikke var til stede?

Vidste hvad at fokusere på
0
ja
nej
23

ved ikke

Opgørelsen viser at 23 ud af 24 studerende vidste hvad de skulle fokusere på, når vejlederne ikke var til
stede. En enkelt studerende har ikke svaret ja, men har i ja-feltet skrevet ”ofte”. Alle studerende får
udleveret en aktivitetsplan inddelt med fokusuger, som guider dem igennem læringsudbyttet for det modul
de er i. Dette er tilrettelagt af klinisk underviser. Derudover laver den studerende en individuel studieplan,
hvori de planlægger hvad der vil læse og hvad de vil prøve i klinikken i de forskellige uger, indenfor de
planlagte fokusuger. Dette sikrer de studerende en vis struktur i forløbet, og kan også være en hjælp til
vejlederne i klinikken og andet personale, som går med den studerende og eleven en enkelt dag.
En studerende/elev har tilføjet ” For det meste. ”Ikke-vejledere” tog én med til hvad de skulle foretage sig,
og så fulgte man med. Og så blev der spurgt efterfølgende om der var noget man var i tvivl om. Nogle var
gode til at spørge hvad ens fokus var, og grøn/blå gruppe har også tilbudt sig, hvis de havde noget som var i
vores fokus.
Uddybende kommentarer fra studerende og elever:
Der har været en ung og dygtig vejleder, som man også kan snakke studie med, da det ikke er så
længe siden, at hun selv har været studerende. Hun er god til at forklare, hvad man skal gøre, og
forklare hvad hun selv gør. Hun er god til at rose, hvis man gør noget godt, men samtidig også
komme med konstruktiv kritik/råd, hvis der er noget som skal gøres anerledes. En god vejleder!
De andre vejledere har også været gode til at lære fra sig. Nogle bedre end andre til at give os
”ansvaret” for planen i dag for en patient, men man lærer ret hurtigt, hvordan man skal gå til de
forskellige vejledere.
En ting som kunne være godt, var hvis vejlederne havde et større kendskab til hvad vi skal i de
forskellige moduler. Måske at der lå en modulbeskrivelse i afdelingen? Så man kunne trække den
frem med dem, og snakke om hvordan de forskellige mål kan opfyldes, så denne snak ikke kun er
med den kliniske underviser.
Min kliniske underviser har virkelig været god. Man har kunnet gå til, hvis der er noget som har
trykket enten privat eller studiemæssigt. Du har haft et rigtig godt kendskab til hvad vi skal og hvad
der forventes af os samt fortalt os, hvordan man kan blive en god sygeplejerske. Du har i hvert fald
lært mig rigtig meget, som jeg vil tage med videre i mit studieforløb.
Det har været et VIRKELIG godt modul 11.
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Det fungerer så godt med studieunit. Jeg har fået meget ud af samarbejdet med de andre
studerende, og langt de fleste dage har der været vejledere til at vejlede os alle.
Alt i alt har 2164 været det bedste klinikophold gennem hele min uddannelse. Vejlederne på stedet
brænder for at give deres erfaringer og viden videre. De brænder for, at vi skal blive dygtige
sygeplejersker – og at vi ikke skal få et praksischok. Jeg har ikke oplevet IKKE at modtage hjælp eller
få besvaret mine spørgsmål, hvilket man som studerende sætter stor pris på. Man har lyst til at
komme og være en del af teamet i den daglige arbejdsgang, da det er et trygt sted at lære.
Dét at jeg blev inddraget i ugeplanen og at afdelingssygeplejersken var inde over mit forløb gjorde
at jeg følte mig velkommen og betydningsfuld og en del af gruppen.
Rigtig godt klinik forløb, kun positivt herfra.
Vi blev ”sat” på en sygeplejerske fra afdelingen. Hvis der ikke var en vejleder, så en anden fra
personalet, men hele tiden sådan, at vi vidste hvem vi skulle gå til. Derudover har vi haft forskellige
fokusområder for hver uge. Det har dog været op til en selv at sørge for, at man havde disse
områder i fokus for den pågældende uge, men jeg syntes at det var fint at ansvaret ligger på en
selv. Så føler man heller ikke, at man havde en, der hele tiden holdt øje med en. Måske man kunne
have fuldt op på det gældende fokusområde i slutningen af ugen? Bare for at summerer op.
Det har været KANON at være i en studieunit. Jeg har brugt mine elever og medstuderende rigtig
meget. Fælles refleksion har været super.
Tak for et godt klinikforløb 
Havde fokusområderne fra aktivitetsplanen som guideline.
Det har været et rigtig godt forløb, hvor der har været styr på tingene fra min undervisers side. Og
det har været super, at forløbet har taget hensyn til ens dagligdag. Ellers – at man selv kunne
bestemme sine studiedage, og at forløbet er noget man tilrettelægger sammen med sin underviser,
så det passer til ens individuelle ”behov”.
Det er rart at der er blevet lagt en plan inden man starter. Det giver et godt udgangspunkt. Og man
føler, at man er ventet, og at der bliver taget hånd om én. FLOT ARBEJDE.
Det kræver at man selv tager ansvar ifht. vejledning, refleksion, fremmøde og fokus, hvis man vil
have et godt klinikforløb.
Det har været et lærerigt klinikforløb. Tusind tak for forståelse og fleksibilitet. Jeg glæder mig til det
næste (endnu mere) spændende klinikforløb på afdelingen.
Det er vigtigt, at der er nogle andre vejledere, som kan tage over, hvis ens vejleder ikke er der. For
ellers kan de mål og ønsker man har som studerende godt blive lidt glemt eller ikke blive taget så
højtideligt.

Bilag 3 Evaluering af uddannelsesstrategien i PBB
3.1Evaluering af den kliniske uddannelse/praktikforløbet i afsnit 2104.
Besvarelser for perioden; Efterår 2013 og Forår 2014
Sæt X udfor relevant modul:
Modul 4

Modul 11

Spørgeskemaet er besvaret af:

26

Modul 12

Elev
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Seks modul 4 studerende
To modul 12 studerende
To elever
Sæt ring om et tal i nedenstående spørgeskema:
0 = slet ikke
1 = i mindre grad
2 = i tilfredsstillende grad
3 = i meget tilfredsstillende grad
4 = i særdeles tilfredsstillende grad
= ved ikke

I hvor høj grad har der foregået refleksion sammen med de sygeplejersker, du har gået med ifm. det
daglige arbejde med patienterne. (Refleksion kan f.eks. ske ved at koble teori, tidligere erfaringer og
etiske overvejelser til en praksishandling)
0

1

2

Sammenlagt er der her svaret: 26

3

4

Gennesnit: 2,6

Hvis der har foregået refleksion: I hvor høj grad har du haft udbytte af refleksionen?
0

1

Samlet besvarelse: 36

2

3

4

Gennemsnit: 3,6

I hvor høj grad har du fået udbytte af refleksionsseancerne i afsnittet?
0

1

Samlet besvarelse 29

2

3

4

Gennemsnit: 2,9

I hvor høj grad har du fået feedback på dine sygeplejeinterventioner/plejehandlinger?
0

1

Samlet besvarelse: 31

2

3

4

Gennemsnit: 3,1

I hvor høj grad har du fået vejledning (før- under- eller efterrefleksion), når du skulle prøve en ny
sygeplejeintervention/plejehandling?
0

1

Samlet besvarelse: 31

2

3

4

Gennemsnit: 3,1

I hvor høj grad har du oplevet at vejlederteamet har koordineret dit kliniske uddannelsesforløb?
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0

1

2

Samlet besvarelse: 27

3

4

Gennemsnit: 2,7

I hvor høj grad har du fået udbytte af det særligt tilrettelagte forløb ift. patientforløbet? (Kun
studerende)
0

1

2

5 stud. har tilsammen svaret: 19

3

4

Gennemsnit: 3,8

Hvad vil du gerne uddybe:
Efterår 2013:
Kommentar: Færre vejledere med mere strukturerede forløb. Men alt i alt har det været en god
oplevelse at være på 2104 :)
Kommentar: Har været utrolig glad for at være på afd. 2104/2103. Alle har været så imødekommende og
forstående. Er blevet taget godt imod. Så meget ros fra min side :)
_______________________________________________________________________________________
Forår 2014:
Kommentar, modul 4 stud.: Refleksionsseancerne: Gode rammer. Mangler lidt styring fra ”lederen”. Altså
noget med at give den enkelte spørgsmål og tid til at svare.
Kommentar, modul 4 stud.: Der har været et rigtig fint forløb, men ville gerne have været ”udspurgt”
mere om grundlæggende sygepleje både ifm. anfys. + sygepleje. Men er klar over at man også selv kan
spørge til det (dog er der ofte travlt)
_______________________________________________________________________________________
Kommentar: Jeg har været utrolig glad for at være her, og synes, at jeg har lært så meget. Jeg er meget
tilfreds med min vejleder og de andre sygeplejersker i afdelingen.

3.2 Evaluering af den kliniske uddannelse, afsnit 3103/4.
Bevarelse fra Efterår 2013 + forår 2014: Tre studerende har svaret på spørgeskemaet.
Sæt ring om et tal i nedenstående spørgeskema:
0 = slet ikke
1 = i mindre grad
2 = i tilfredsstillende grad
3 = i meget tilfredsstillende grad
4 = i særdeles tilfredsstillende grad
I hvor høj grad blev du introduceret til afsnittet (patientkategori, plejeform, modelprogram, optimerede
patientforløb, medicinadministration)?
0
1
Samlet besvarelse: 11

28

2
3
Gennemsnit: 3,7

4
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Kommentar 1: Dejligt med intromail.
Kommentar 2: Fin info med særskilt introduktion til modelprogram, medicinadm. Introduktion kan
optimeres.
I hvor høj grad blev Blooms taksonomier brugt ved studiesamtalerne?
0
1
Samlet besvarelse: 3

2
Gennemsnit 1

3

4

Kommentar 1: Ikke synligt eller eksplisit!
Kommentar 2: Blev brugt en enkelt gang, men et fint værktøj
Kommentar 3: Har anvendt dem maks 2 gange. Selvom det er svart at anvende specifikt, er det en god
indikator for en udvikling.
I hvor høj grad havde du udbytte af tilbagemelding i studiesamtalerne?
0
1
Samlet besvarelse: 11

2
3
Gennemsnit: 3.7

4

Kommentar 1: God evaluering på studieplan/selvlavet - Forventningsafstemning
Kommentar 2: Det er fint lige at forventningsafstemme med den daglige vejleder om, hvor vi er, og hvor
vi skal hen.
I hvor høj grad har du fået feedback på dine sygeplejeinterventioner?
0
1
Samlet besvarelse: 10

2
3
Gennemsnit: 3,3

4

Kommentar 1: Daglig feedback/refleksion med vejleder. Konstruktiv kritik
Kommentar 2: Har observeret først, dernæst gjort tingene selvstændigt uden monitorering. Derfor
sparsom, men tilstrækkelig feedback
I hvor høj grad har du fået før- under- og eftervejledning, når du skulle prøve en ny
sygeplejeintervention?
0
1
Samlet vurdering: 10

2
Gennemsnit: 3,3

3

4

Kommentar 1: Man tilrettelagde interventionen med vejleder. Bagefter feedback. Men man blev
adspurgt selv hvad man synes gik godt og skidt.
Kommentar 2: Jeg synes i det hele taget, at der er stor refleksion både før og efter
sygeplejeinterventioner.
Kommentar 3: I fin grad! I overgangen mellem obs. og solo har jeg fået lidt tips og tricks.

I hvor høj grad har du fået udbytte af refleksionsseancerne i afsnittet (med daglig vejleder og klinisk
underviser)?
0
1
2
Samlet vurdering: 10 Gennemsnit: 3,3

29

3

4
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Kommentar 1: Fint at aflevere oplæg inden, således folk var forberedte. Nogle gange svært at vide, hvad
man skulle man skulle snakke om, da alt syntes skrevet ned. Men folk havde andre synspunkter at
bidrage med.
Kommentar 2: Refleksion sker dagligt med enten vejleder eller anden spl. -> med godt udbytte. Jeg synes,
refleksionstimerne har været gode, da de i højere grad giver hinanden tid til debat og refleksion.
Kommentar 3: Det har været rart at blive ”tvunget” til at reflektere mere over specifikke arbejdsgange
eller patientsituationer.
Har dine daglige vejledere gennemgået læringsmulighederne med dig?
Ja
Nej
3 har svaret: Ja
I hvor høj grad havde du udbytte af at gennemgå læringsmulighederne med din vejleder?
0
1
Samlet vurdering: 11

2
Gennemsnit: 3,7

3

4

Kommentar 1: God til at fortælle om læringsmulighederne i afd. Dagligt henvendt sig , hvis der var
nye/andre læringsmuligheder
Kommentar 2: I høj grad
Kommentar 3: Det synliggjorde, på hvilke områder, der manglede at blive fokuseret.

I hvor høj grad har du oplevet vejlederkontinuitet i det kliniske uddannelsesforløb i afsnittet?
0
1
2
Samlet besvarelse: 12 Gennemsnit: 4

3

4

Kommentar 1: Har haft de samme to vejledere igennem hele forløbet. En dejlig, tryghedsskabende
kontinuitet.
Kommentar 2: Fin kontinuitet, da der er rig mulighed for at spørge andre, når spl. vejleder har friuge.
Kommentar 3: Har skiftet vejleder, men alligevel følt stor kontinuitet med de tildelt
I hvor høj grad fik du udbytte af studiebesøget på Center for Kræft og Sundhed?
0
1
Samlet vurdering: 12

2
3
Gennemsnit: 4

4

Kommentar 1: Meget brugbart, når jeg har samtaler i amb.
Kommentar 2: Vidste ingenting om Centeret på forhånd. Vigtig med viden om dette, da mange pt.
viderehenvises dertil. Rart at have både set det og have viden om tilbuddene.
Kommentar 3: Meget lærerigt, og har brugt det meget til at fortælle vores pt’er om mit besøg og indtryk
af stedet (positivt)
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I hvor høj grad havde du udbytte af studiebesøget på operationsafsnittet?
0
1
2
Samlet vurdering: 11 Gennemsnit: 3,7

3

4

Kommentar 1: Helt afgørende for forståelsen af både forløb, overgange og kirurgien.
Kommentar 2: Igen rart at se ”det sammenhængende forløb”. Lidt en lang dag at stå og observere uden
arbejdsopgaver.
Kommentar 2: Det gav en god indsigt i, hvad vi sender pt’er ned til, modtager dem fra, samt operations/anæstesispl’s arbejdsområder.

I hvor høj grad havde du udbytte af studiebesøget på onkologisk afsnit?
0
1
Samlet vurdering: 10

2
3
Gennemsnit: 3,3

4

Kommentar 1: Som ovenfor
Kommentar 2: Den anden studerende havde ikke mange arbejdsopgaver den pågældende dag. Men igen
fint at få.
Kommentar 3: Rigtig spændende at se, hvad vi viderehenviser pt’er til. Jeg havde stor gavn af at deltage i
første samtale med en af mine egne pt’er.

I hvor høj grad havde du udbytte af at introducere en studerende fra onkologisk afsnit til eget afsnit?
0
1
Samlet besvarelse: 12

2
Gennemsnit: 4

3

4

Kommentar 1: Det var en fin proces – da det er god læring at fortælle og formidle afdelingens struktur –
og den allerede lærte læring!
Kommentar 2: Arbejde selvstændigt. Have viden om pt. + afd. Blive god til at videreformidle.
Kommentar 3: Jeg blev trænet i at koordinere dagen, så de lærte mest muligt, og jeg havde ikke mine
vejledere omkring mig. Refleksion v. spørgsmål.

I hvor høj grad havde du udbytte af studiebesøget i Radioterapiklinikken?
0
1
Samlet vurdering: 7

2
Gennemsnit: 2,3

3

4

Kommentar 1: Meget fint at se – men ikke så interessant, fint kun med 2 timer.
Kommentar 2: Godt at se hvordan stråleterapi foregår. Fint med 2 timer. Længere tid havde været
overflødigt og uinteressant.
Kommentar 3: Superbesøg med god indsigt i efterbehandling, bivirkninger osv. Dog for lidt tid! En hel dag
ville klart være bedre!
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I hvor høj grad havde du udbytte af orientering om ledelse og udviklingsprojekter hos oversygeplejerske
Helene Williams?
0
1
Samlet vurdering: 10

2
Gennemsnit 3,3

3

4

Kommentar 1: Gav et spændende indblik i organisation, struktur, økonomi
Kommentar 2: Spændende at høre om organisering, arbejdsområder og projekter. Relevant for Modul
12.

I hvor høj grad havde du udbytte af orientering om SEEK-B projektet?
0
1
2
3
4
(Har ikke været gennemgået for de studerende denne gang)

I hvor høj grad havde du udbyttet af orientering om KOS-projektet/Rebekka-projektet?
0
1
1 studerende har svaret 4

2

3

4

Kommentar 1: Har ikke haft dette. Havde til gengæld om REBEKKA – hvilket var glimrende.
Kommentar 2: Meget relevant at vide mere om projektet, og hvilke pt’er Birgitte ville kunne bruge til sit
studium osv.

3.3 Samlet evaluering af klinisk undervisning M4, afsnit 3072, 3082, 3101
Periode: 22. april – 27. juni, 2014
Spørgeskemaet til de studerende indledes med følgende:
Vi vil være glade for, hvis du vil være os behjælpelig med at evaluere den kliniske undervisning, du har
modtaget på:
Modul 4 _x_ Modul 11 __ Modul 12 __
I nedenstående skema skal du sætte et kryds ud for én af følgende valgmuligheder:
0 point = slet ikke
1 point = i mindre grad
2 points = i tilfredsstillende grad
3 points = i meget tilfredsstillende grad
4 points = i særdeles tilfredsstillende grad
? = ved ikke
Du er velkommen til at skrive kommentarer til spørgsmålene i tekstboksene.
OBS! Inden du udfylder skemaet, vær da venligst opmærksom på følgende:
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Klinisk vejleder/daglig vejleder: Den sygeplejerske, der er udpeget til at være din vejleder
Dagens vejleder: De sygeplejersker, du har gået sammen med i stedet for din kliniske/daglige vejleder.
Klinisk underviser: Gry
Spørgsmål:
Spgsm. 1: 1I hvor høj grad har du gået sammen med din kliniske/daglige vejleder?
1. stud., scorer: ÷, stud., scorer: ÷, stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitlig score: 3/1 = i alt 3 points
Spgsm. 2: 2I hvor høj grad har du vidst, hvem du skulle gå sammen med de dage, hvor din daglige/kliniske
vejleder ikke har været tilstede i klinikken?
1. stud., scorer: ÷, 2. stud., scorer: ÷, 3. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = i alt 3
points
Spgsm. 3: 3I hvor høj grad har din kliniske/daglige vejleder haft overblik over, hvor langt du var i forhold
til dine læringsudbytter?
1. stud., scorer: ÷, 1 stud., scorer: ÷, 1 stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = i alt 3
points
Spgsm. 4: I hvor høj grad har du 4reflekteret med dagens vejleder omkring dine sygeplejeinterventioner?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 1
Kommentar: Synes, at det har været svært at få mulighed for at reflektere med vejlederne.
3. stud., scorer: 2
Kommentarer: Ingen

1

Dette spørgsmål blev kun stillet til stud. 3 pga. revidering af spørgeskemaet
Dette spørgsmål blev kun stillet til stud. 3 pga. revidering af spørgeskemaet.
3
do
4
Refleksion kan forstås som ”en fælles betegnelse for intellektuelle og følelsesmæssige aktiviteter, som individer
betjener sig af for at udforske deres oplevelser med henblik på nye forståelser og vurderinger” (Boud, D. m.fl., 2000.
Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I: Illeris, K. (red.). Tekster om læring, Roskilde
Universitetsforlag, Frederiksberg, 1. udgave, s. 70.
2
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3 studerende svarede: 3 + 1 + 2 = i alt 6 points
Gennemsnitsscore: 6/3 = 2 points
Spgsm. 5: I hvor høj grad har du fået udbytte af refleksionerne med dagens vejleder?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 3
Kommentar: De gange, det er sket, synes jeg, at det har været meget lærerigt.
3. stud., score: 3
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 3 + 3 + 3 = i alt 9 points
Gennemsnitsscore: 9/3 = 3 points

Spgsm. 6: I hvor høj grad har du fået udbytte af fællesrefleksionen (med andre studerende) i afsnittet?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 3
Kommentar: Jeg synes, det har været godt at får reflekteret med de andre studerende, nu hvor det
ikke har været så meget tid til det på afdelingen.
3. stud., scorer: 3
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 3 + 3 + 3 = i alt 9 points
Gennemsnitsscore: 9/3 = 3 points

Spgsm. 7: I hvor høj grad har du fået feedback af dagens på dine sygeplejeinterventioner?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 1
Kommentar: Synes, det sjældent er sket, det har været til studiesamtaler og få andre gange.
3. stud., scorer: 2
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 3 + 1 + 2 = i alt 6 points
Gennemsnitsscore: 6/3 = 2 points

Spgsm. 8: I hvor høj grad har du fået ”førvejledning” af dagens vejleder før en sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 2
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Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 2
Kommentar: Generelt har jeg fået en god førvejledning, men indimellen har jeg også måttet springe
ud i noget nyt.
3. stud., scorer: 3
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 2 + 2 + 3 = i alt 7 points
Gennemsnitsscore: 7/3 = 2,3 points

Spgsm. 9: I hvor høj grad har du fået ”undervejledning” af dagens vejleder under en
sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 2
Kommentar: Ingen
2. stud., scorer: 2
Kommentar: Har fået vejledning undervejs
3. stud., scorer: 3
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 2 + 2 + 3 = i alt 7 points
Gennemsnitsscore: 7/3 = 2,3 points

Spgsm. 10: I hvor høj grad har du fået ”eftervejledning” af dagens vejleder efter en
sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 2
Kommentar: Ingen
1. stud., scorer: 2
Kommentar: Jeg har fået lidt respons efterfølgende. Men har indimellem også talt med vejleder om,
hvorfor vi gør, som vi gør.
2. stud., scorer: 4
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 2 + 2 + 4 = i alt 8 points
Gennemsnitsscore: 8/3 = 2,7 points

Spgsm. 11: I hvor høj grad har du oplevet, at der har været kontinuitet i dit kliniske undervisningsforløb?
2. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
3. stud., scorer: 2
Kommentar: Synes det har været fint, men har indimellem manglet kontinuitet med faste vejledere.
Men har også været lærerigt at følge forskellige.
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4. stud., scorer: 3
Kommentarer: Ingen
3 studerende svarede: 3 + 2 + 3 = i alt 8 points
Gennemsnitsscore: 8/3 = 2,7 points
Spgsm. 12: 5I hvor høj grad har den kliniske underviser bidraget til at give dig nogle gode rammer for dit
kliniske undervisningsforløb?

1. stud., scorer: ÷, 2. stud., scorer: ÷, 3. stud., scorer: 4
Kommentar: Ingen
1 studerende svarede 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1 = i alt 4
points
Spgsm. 13: 6I hvor høj grad har du selv taget ansvar for, at du opnåede dine læringsudbytter?
5
6

Dette spørgsmål blev kun stillet til stud. 3 pga. revidering af spørgeskemaet
Do

3.4 Evaluering af klinisk undervisning, afsnit 3072, 3082, 3101
Periode: 22. april – 27. juni, 2014
Spørgeskemaet til de studerende indledes med følgende:
Vi vil være glade for, hvis du vil være os behjælpelig med at evaluere den kliniske undervisning, du har
modtaget på:
Modul 4 __ Modul 11 __ Modul 12 _x__
I nedenstående skema skal du sætte et kryds ud for én af følgende valgmuligheder:
0 point = slet ikke
1 point = i mindre grad
2 points = i tilfredsstillende grad
3 points = i meget tilfredsstillende grad
4 points = i særdeles tilfredsstillende grad
? = ved ikke
Du er velkommen til at skrive kommentarer til spørgsmålene i tekstboksene.
OBS! Inden du udfylder skemaet, vær da venligst opmærksom på følgende:
Klinisk vejleder/daglig vejleder: Den sygeplejerske, der er udpeget til at være din vejleder
Dagens vejleder: De sygeplejersker, du har gået sammen med i stedet for din kliniske/daglige vejleder.
Klinisk underviser: Gry
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Spørgsmål:
Spgsm. 1: I hvor høj grad har du gået sammen med din kliniske/daglige vejleder?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Jeg har ikke gået meget sammen med min første daglige vejleder, på grunda af at hun
mest havde aftenvagter og har haft meget fri.
Den anden daglige vejleder har jeg gået mere med i den måned, hun var der.
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitlig score: 3/1 = i alt 3 points

Spgsm. 2: I hvor høj grad har du vidst, hvem du skulle gå sammen med de dage, hvor din daglige/kliniske
vejleder ikke har været tilstede i klinikken?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Der var ca. 2 uger, hvor jeg vidste, hvem jeg skulle gå med, eller blev det bestemt om
morgenen. Men det var helt ok for mig.
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = i alt 3
points

Spgsm. 3: I hvor høj grad har din kliniske/daglige vejleder haft overblik over, hvor langt du var i forhold til
dine læringsudbytter?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Min daglige vejleder har ikke haft helt styr på, hvor langt jeg var nået i forhold til mine
læringsudbytter. Det var op til mig selv at have styr på, hvor lang, jeg var net. Eftersom jeg ikke så
ofte gik med mine daglige vejleder, var det svært at samle op i slutningen af ugen omkring, jeg havde
opnået mine læringsudbytter. Studieplanen var til stor hjælp for mig.
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = i alt 3
points
Spgsm. 4: I hvor høj grad har du 6reflekteret med dagens vejleder omkring dine sygeplejeinterventioner?
1. stud., scorer: 4
Kommentarer: Ingen
1 studerende svarede: 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1= 4 points

Spgsm. 5: I hvor høj grad har du fået udbytte af refleksionerne med dagens vejleder?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
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1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = 3 points

Spgsm. 6: I hvor høj grad har du fået udbytte af fællesrefleksionen (med andre studerende) i afsnittet?
1. stud., scorer: 4
Kommentar: Dette har været en meget god idé, det har fungeret godt også fordi man fik et andet syn
på de ting, man har udført eller observeret.

1 studerende svarede 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1 = 4 points

Spgsm. 7: I hvor høj grad har du fået feedback af dagens på dine sygeplejeinterventioner?
1. stud., scorer: 4
Kommentar: Ingen

1 studerende svarede 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1 = 4 points

Spgsm. 8: I hvor høj grad har du fået ”førvejledning” af dagens vejleder før en sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 2
Kommentar: Jeg har oftest selv fundet tingen på VIP, og hvis jeg har haft nogle spørgsmål, har jeg
spurgt dagens vejleder. De har været meget gode til at besvare og forklare de ting, jeg ikke rigtigt har
haft styr på eller behøvet at gå igennem.
1 studerende svarede 2 points
Gennemsnitsscore: 2/1 = 2 points

Spgsm. 9: I hvor høj grad har du fået ”undervejledning” af dagens vejleder under en
sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 2
Kommentar: De fleste interventioner har jeg udført selv, men de få gange, jeg har haft nogen med
inde og se på, har de været gode til at komme med tips til, hvordan jeg skulle udføre
interventionerne bedre.
1 studerende svarede 2 points
Gennemsnitsscore: 2/1 = 2 points
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Spgsm. 10: I hvor høj grad har du fået ”eftervejledning” af dagens vejleder efter en
sygeplejeintervention?
1. stud., scorer: 3
Kommentar: De har for det meste kun spurgt om, det var gået godt.
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = 3 points

Spgsm. 11: I hvor høj grad har du oplevet, at der har været kontinuitet i dit kliniske undervisningsforløb?
2. stud., scorer: 2
Kommentar: Jeg har som sagt mest været på egen hånd og set til, at jeg opnåede læringsudbytterne.
Jeg har også gået med mange forskellige personer, men det har også været godt, da jeg har fået
indblik i, hvordan de arbejder, fordi de arbejder alle på forskellig måde.

1 studerende svarede 2 points
Gennemsnitsscore: 2/1 = 2 points

Spgsm. 12: I hvor høj grad har den kliniske underviser bidraget til at give dig nogle gode rammer for dit
kliniske undervisningsforløb?

1. stud., scorer: 4
Kommentar: Min kliniske underviser har været suveræn til at hjælpe mig med at give mig gode
rammer for mit kliniske undervisningsforløb.
1 studerende svarede 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1 = i alt 4
points

Spgsm. 13: I hvor høj grad har du selv taget ansvar for, at du opnåede dine læringsudbytter?
1. stud., scorer: 4
Kommentar: Jeg har som sagt selv haft ansvaret for at opnå læringsudbytterne og har dagligt og
ugentligt gennemgået, om jeg har opnået dem.
1 studerende svarede 4 points
Gennemsnitsscore: 4/1 = i alt 4
points
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1. stud., scorer: ÷, 2. stud., scorer: ÷, 3. stud., scorer: 3
Kommentar: Ingen
1 studerende svarede 3 points
Gennemsnitsscore: 3/1 = i alt 3
points
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