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Baggrund 

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, VIA 

University College og Aarhus Kommune er der udarbejdet en studieforløbsmodel 

for interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb af 14 dages varighed, som 

har til formål at styrke kompetencer for studerende på sundhedsuddannelserne i at 

samarbejde interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. Endvidere er 

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

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

organisationen. De implicerede studerende i forløbet er medicinstuderende, 

sygepleje-, diætist-, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. 

Forløbene er i denne omgang afprøvet i 2 uger (uge 21 – 22, 2014) på Geriatrisk 

Afdeling, Neurologisk Afdeling, Neurokirurgisk Afdeling og i Aarhus Kommune.1  

Det er denne pilotafprøvning der danne afsæt for erfaringsopsamlingen. 

 

Deltagere i projektet 

På Geriatrisk Afdeling/ Aarhus Kommune 

To teams med hver en medicinstuderende, en sygeplejestuderende, en 

ergoterapeutstuderende og en fysioterapeutstuderende.  

Et team af vejledere/ undervisere, som har vejledt de to teams af studerende. 

Vejlederteamet var sammensat af en klinisk vejleder for sygeplejestuderende, en 

klinisk underviser for ergoterapeutstuderende, en klinisk underviser for 

fysioterapeutstuderende og et par læger som har deltaget ad hoc som vejleder 

for medicinstuderende. 

På Neurologisk Afdeling/ Aarhus Kommune 

Et team bestående af en introlæge, en sygeplejestuderende, en 

ergoterapeutstuderende og en fysioterapeutstuderende.  

Et team af vejledere/ undervisere, som var sammensat af en klinisk vejleder for 

sygeplejestuderende, en klinisk underviser for ergoterapeutstuderende, en 

klinisk underviser for fysioterapeutstuderende og en læge som har deltaget ad 

                                                 
1 For nærmere beskrivelse af forløbet: Kramer, T: Projektrapport: ”Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb” – En model 
http://www.auh.dk/uddannelse/grunduddannelser/projekter+p%c3%a5+hospitalet/interprofessionelle,+tv%c3%a6rsektorielle+stu
dieforl%c3%b8b? 
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hoc. Terapeuterne har fungeret på både Neurologisk Afdeling og Neurologisk 

Afdeling på den måde, at de har skiftes til at være i de to teams af vejledere. 

På Neurokirurgisk Afdeling/ Aarhus Kommune 

Et team bestående af en diætiststuderende, en sygeplejestuderende, en 

ergoterapeutstuderende og en fysioterapeutstuderende.   

Et team af vejledere/ undervisere, som var sammensat af en klinisk vejleder for 

sygeplejestuderende, en klinisk vejleder for  diætiststuderende, en klinisk 

underviser for ergoterapeutstuderende og en klinisk underviser for 

fysioterapeutstuderende. Terapeuterne har fungeret på både Neurologisk 

Afdeling og Neurologisk Afdeling, på den måde at de har skiftes til at være i de to 

teams af vejledere. 

 

I Aarhus Kommune har teamene af studerende haft en klinisk vejleder/ 

underviser som kontaktperson i det lokalområde hvor de har været. 

 

Formålet med erfaringsopsamlingen er at undersøge: 

• mulighederne for at kvalificere modellen for studieforløbet 

• hvad der fungerer godt og mindre godt i forløbene 

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

denne måde 

• hvad de studerende giver umiddelbart udtryk for, at de lærer 

 

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

er indsamlet ved fokusgruppeinterviews med de implicerede studerende (ergo.st., 

fys.st., spl.st. diætist.st. og med.st.) og de implicerede vejledere/ undervisere (V/U) i 

forløbet. Et enkelt team af studerende havde ikke mulighed for at deltage i interview, 

og har i stedet besvaret interviewspørgsmålene pr. mail. 

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

studieforløbet, anvendt som data. 

 

Fokusgruppeinterview er valgt, fordi samtalen og interaktionen mellem deltagerne 

under interviewet giver mulighed for uddybelse af udtalelser samt sammenligning og 
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supplering af deltagernes forskellige erfaringer og forståelser. Formen et derfor 

velegnet til at fremme nye aspekter og variation i holdninger og vurderinger.  

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

studerendes umiddelbare oplevelser af studieforløbet. 

 

Der er anvendt en semistruktureret, tematiseret interviewguide til at styre interviewet. 

Interviewene er optaget digitalt og efterfølgende aflyttet gentagne gange. Centrale 

udsagn som illustrerer et generelt billede af fokusgruppedeltagernes udsagn citeres 

anonymt i præsentationen af resultaterne.  

Logbøgerne er gennemlæst og der er ligeledes medtaget centrale udsagn herfra. 

I afrapporteringen tilstræbes der en balanceret fremstilling af positive versus kritiske 

udsagn i forhold til de udsagn der er kom frem under interviewene og i logbøger.  

 
Erfaringsopsamlingen er systematiseret under følgende temaer: 

 

• Interprofessionalitet 

o Studerendes optagethed 

o Studerendes opgaver 

o Teamsamarbejde og ledelse  

o Konference 

o Fælles mål – Patientens/ borgerens mål 

• Patientens/ borgerens overgang mellem sygehus og hjem 

• Patient- borgerrettethed i forløbene 

• Studerendes læring 

• Organisering af studieforløbene 

• Medicinstuderendes deltagelse i studieforløbet 

 

Materialet er skrevet ind i et skema, således at temaet præsenteres til venstre, herefter 

præsenteres udsagn fra interviews og logbøger. Konklusionen præsenteres i tredje 

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

 

Afslutningsvis er de foreslåede tiltag skrevet sammen i et afsnit, således at det er 

muligt, at læse dem i sin helhed. 



Erfaringsopsamling, 2. pilotafprøvning, InterTværs. 
September 2014 

TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Studerendes 
optagethed 

 
Nogle af de udsagn der går igen i de studerendes 
udtalelser: 
 
Enormt spændende 

Enormt stressende 

Stejl læringskurve 

Yderst interessant 
 
 
Det tog lang tid at komme ind i det på afdelingen, både 

procedurerne og manglende kendskab til neurologien. 

Jeg skulle hjem og læse op på det hver dag. Hvis jeg 

havde haft kendskab til det inden, havde jeg kunnet 

koncentrere mig om det faglige (ergo.st.). 
 
Frustrerende, men til sidst føltes det som et godt forløb. 

Jeg var usikker og uerfaren og følte jeg skulle levere 

noget jeg ikke kunne og græd mig selv i søvn om aftenen. 

Det lærte jeg noget af, for fredag kom jeg herop og 

lavede en fin undersøgelse (fys.st.).  
 
Jeg anede ikke hvad FRV ville være og følte mig presset. 

Specielt 1. dag var frustrerende at være i og det var også 

frustrerende, at der hele tiden var den refleksion, hvad 

skal vi gøre, hvad har vi gjort, hvad er InterTværs, hvad 

synes vi om InterTværs, hvordan kan vi forholde os til 

 
Det opleves som 
spændende og 
meningsfuldt, men også 
svært og udfordrende. 
De studerende er 
bevidste om, at det har 
en positiv indvirkning 
på deres læring og giver 
udtryk for, at de har lært 
noget om hinandens 
fagligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikke hensigten at de 
studerende skal udfordres, i en 
grad så de bliver syge, men da de 
samtidig giver udtryk for, at de 
ikke ville have været det 
foruden, og mener det har en 
positiv indvirkning på deres 
læring, ønskes modellen bevaret 
i sin fulde form. 
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hinanden og hvordan kan vi lære af hinanden + 

vejlederne også hele tiden reflekterede over hvad vi 

lavede imens vi lavede – det var både meta… og helt 

konkret det vi lavede. Så jeg var meget fyldt af det. Jeg 

var også mentalt udtrættet (ergo.st.).  
 
Rigtig spændende og en rigtig god måde at lære 

hinandens fagligheder på, det kan man ikke læse sig til. 

Det er ærgerligt at det ikke er noget alle på 

uddannelserne kommer til for man lærer bare så meget 

mere af det (ergo.st.).  
 
Det har været en super positiv oplevelse, jeg ville også 

ønske at alle havde den her oplevelse som vi har haft i en 

eller anden udformning (diætist.st.).  
 
Jeg siger jeg nej til, at det var for stor en mundfuld, jeg 

vil have at jeg bliver presset, men jeg blev syg 

efterfølgende…. men det er fordi man vil det så meget, og 

man kommer i gruppe med nogen der vil det lige så meget 

og mærker hvordan de brænder for deres faglighed, det 

har bare været fedt (ergo.st.). 
 
Spændende at få indblik i hvad hinanden går og laver og 

de der overlap vi snakkede om, gav god mening at få øje 

på (spl.st.). 
 
I lavede ergo en dag, men uden mig, der ville jeg gerne 

have været med. Det giver nok noget andet at have den 

rigtige faggruppe med (ergo.st.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et team af studerende 
prøvede at udføre 
hinandens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad de studerende præcist 
lærer af, at udføre hinandens 
arbejdsopgaver er ikke tydeligt, 
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For mig var det vildt sjovt, at få lov til at servere maden 

og prøve nogen ting af, sådan det praktiske og i den helt 

anden ende, bogstaveligt talt, der var jeg også med til at 

skifte en ble… så det var sindssygt grænseoverskridende, 

men en god oplevelse og rede seng… (diætist.st.). 
 
Vi troede egentligt ikke at projektet handlede om, at man 

skulle prøve at gå ind i hinandens faggrupper, men så tog 

vi den bold, det skal vi da prøve (ergo.st.). 
 
Skal ergoterapeuten så også katherisere damen, hvis de 

skal leve sig helt ind i det?  

Så laver man monofaglighed frem for tværfaglighed… 

Hvis jeg skal have en ergoterapeutstuderende til at agere 

sygeplejerske, så er hun ikke fokuseret på hvordan hun 

arbejder sammen med en sygeplejestuderende, så er hun 

fokuseret på hvad den sygeplejestuderende har af 

opgaver, at udføre.. Så skal jeg have den 

ergoterapeutstuderende til at være sygeplejestuderende… 

Hvor er det fælles mål så? (V/U). 
 
I vores faglige sprog følte vi os begrænset i at tage det 

der telefonopkald, som sygeplejersken normalt gør, og 

som vi måske også burde kunne tage (ergo.st.). 
 
Jeg kan godt lide det her projekt, hvor vi lærer af 
hinanden og underviser hinanden, der kunne jeg godt 

have brugt mere tid på, også lige at fortælle hvad er 

baggrunden for ADL og baggrunden for MoCa test, og 

hvad er dine tanker omkring mobilisering og 

arbejdsopgaver, under 
vejledning, hvilket de 
gav udtryk for gav et 
godt indblik i hinandens 
arbejdsområder. 
Dette gav anledning til 
en del diskussion i 
forbindelse med 
fremlæggelsen, og også 
undren og 
betænkelighed fra nogle 
af de øvrige vejledere/ 
undervisere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

men måske er det et områder der 
kan undersøges nærmere. Det er 
dog ikke formålet med projektet. 
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trappetræning. Jeg kunne have været på banen med 

nogen ernæringsscreening. Det kunne jeg godt have 

brugt. Miniundervisningsseancer studerende til 

studerende (diætist.st.). 
 
Ingen faggruppe klarer den alene, men i det 

interprofessionelle samarbejde kan det løftets op på et 

højere niveau og komme længere omkring patienten, for 

det kan ses fra hver deres synsvinkel (V/U). 

 
Forløbet har skabt en 
nysgerrighed på 
hinandens 
arbejdsområder, som de 
studerende 
sandsynligvis kan bruge 
fremadrettet i 
samarbejdet med andre 
faggrupper. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Studerendes opgaver 
 

 
Det er vel også meningen med projektet, at man skal få 

øjnene op for de andre faggrupper, men min dag havde 

da set anderledes ud, hvis jeg bare havde været mig 

selv (spl.st.). 
 
Jeg fandt ud af, at jeg havde nogle andre øjne på 

patienten end de andre. Specielt i forhold til lægen som 

også laver en muskelstyrketest, at vi gør det på 

forskellige måder, med forskellige mål… , så følte jeg 

at det også er vigtigt at være fysioterapeut, ligesom det 

også er vigtigt at være alle de andre ting…. Jeg kan da 

ikke undværes, og det gør også, at jeg kan se meningen 

med mit fag (fys.st.). 
 
Der er jo også fordele og ulemper ved det, for når vi 

snakker faglighed og tværfaglighed, så kunne jeg 

faktisk godt li’ det her med at man faktisk ikke vidste 

hvem hinanden var også personligt. Det blev meget 

fagligt, det handlede kun om faglighed, til denne her 

uge hvor vi så har kunnet lære hinanden lidt at kende, 

hvilket også har været rigtig dejligt, men det har været 

enormt fagligt, fordi vi ikke har diskuteret hvad 

hinanden har lavet i weekenden, fordi det ikke var, det 

det handlede om. Så det har også været spændende 
(ergo.st.). 
 

De studerende har fået en 
styrket deres egen 
monofaglighed og i høj 
grad en øget bevidsthed 
om de andre studerendes 
fagligheder og hvad disse 
fagligheder kan bidrage 
med i plejen og 
behandlingen af 
patienten/ borgeren.  

Denne klarhed om egen 
monofaglighed og de 
øvrige fagligheder er en 
forudsætning for det 
interprofessionelle 
samarbejde, som er et af 
formålene med 
studieforløbet. 

 

 

 

 

Temaet er i vid udstrækning 
argumenter for, at 
studieforløbene med fordel kan 
implementeres. 
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Monofagligt så har jeg nu set en dysfagipatient. Jeg 

har jo aldrig set en dysfagipatient, og set den her test 

og været med til at finde noget mad til ham, og havde 

en god oplevelse med det. Så der har jeg jo også lært 

noget monofagligt, kan man sige. Generelt bliver man 

mere funderet i sin monofaglighed, ved at man sidder i 

sådan et team her, man er eksperten på sit eget 

område, det er jo simpelthen humlen ved det her, at 

man bliver styrket i sin monofaglighed ved at sidde i et 

team af monofagligheder, hvor man er lidt ansvarlig 

for sit eget felt... det giver noget selvtillid (diætist.st.). 
 
Ergoterapi er så bred en uddannelse og alle spørger 

hvad I kan, så nogle gange så bliver man en lille smule 

usikker, ja hvad er det lige jeg kan. Det er den der 

aktivitetsanalyse siger de altid, kom nu med den, og ja 

det er vigtigt med den der aktivitetsanalyse, men det er 

ikke sådan de ser på aktiviteter som jeg ser på 

aktiviteter, og det er blevet virkelig blevet styrket ved at 

være her...det er jo rigtigt hvad de lærere siger, vi ser 

jo anderledes på patienter i forhold til aktiviteter, det 

er bestemt blevet styrket... og komme ud og se at det er 

aktiviteten og det kan jeg med alle mennesker, det er 

jeg blevet styrket i (ergo.st.) 
 
Det hele skal ikke forsvinde i et tværfagligt sprog, man 
skal også være nørdet, helt ned i detaljen (fys.st.). 
 
Ergoterapi står mere klart, når man skal begrunde og 

forklare hvad vi laver, meningen med vores fag og 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal være en fælles 
viden, som faggrupperne 
skal dele, men samtidig 
skal der skabes rum for 
den monofaglige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ene viden udelukker ikke 
den anden, men for ikke at øge 
kompleksiteten i 
studieforløbene yderligere er 
det hensigtsmæssigt, at der 
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vores essentielle tanker om ergoterapi. Ens faglighed 

bliver styrket, enormt meget… man går op i at lære det 

endnu mere, fordi andre spørger til det (ergo.st.). 
 
Jeg har taget mig mange gange i det, når jeg har læst 

journaler, og tænke hvad I (de andre stud.) ville have 

sagt, og hvad vi har snakket om… så jeg synes 

generelt, jeg har fået en bredere viden om mange ting i 

journalen, og også hvad patienterne fortæller….. der 

er nogen ting nu jeg spørger ind til, som jeg måske ikke 

lyttede så meget til før… (ergo.st.). 
 
For det giver en dybde i hvad der er de andres 

fokusområder, metoder og hvordan er deres 

arbejdsgange. Det jeg kan bruge det til, er hvor der er 

oplagte samarbejdsmuligheder, og hvordan passer vi 

vores arbejdsgange bedst ind i patienternes forløb…  I 

forhold til ergoterapeuten er der det her dysfagi-

samarbejde der er helt oplagt og i forhold til fyssen er 

der noget med, at man nok kunne støtte 

træningseffekten op med ernæring, så jeg kan se rigtig 

mange af de overlap. Og så kan jeg se en rød tråd i 

patientforløbet, noget vi aldrig har tænkt over på 

skolen (diætist.st.). 
 
Jeg er blevet mere kendt om min egen monofaglighed, 
jeg har hele tiden kunnet mærke hvor går mine 

grænser i min monofaglighed, hvor er det jeg føler, at 

nu er der en eller anden der må hjælpe mig…så man 

kunne lynhurtigt mærke, at det her ved jeg noget om og 

professionsviden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kendskabet til hinandens 
fagligheder har øget 
respekten for hinandens 
fag, og det er blevet 
tydeligt og for de 
studerende, at alle 
faggrupper bidrager med 
noget relevant og vigtigt 
til det sammenhængende 
patient/ borgerforløb. De 
har nu konkrete 
eksempler, på hvad de 
enkelte faggrupper kan 
bidrage med, og som de 
giver udtryk for at kunne 
bruge fremadrettet.  
 

primært er fokus på at dele 
viden professionerne imellem, 
dvs. det er det 
interprofessionelle der i fokus. 
De studerende kan i den øvrige 
del af deres uddannelse 
fokuserer på den monofaglige 
professionsviden. 
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det her ved jeg ikke noget om… og blevet skarpere i at 

mærke mine ressourcer og begrænsninger (ergo.st.). 
 
Der var en der sagde, hvad tænker I, når I hører 

træthed, som satte den diskussion i gang, og det var 

mega godt, for det var der vi fandt ud af at vi snakker 

forskelligt sprog (fys.st.). 
 
Og alle de små overraskelser, for det er da helt 

naturligt, at jeg tænker sådan nu, men det er måske 

ikke naturligt, at du tænker sådan nu, det har bare 

været så drøn interessant, der har bare været så mange 

små begreber, vi hele tiden har skullet have op, og 

menneskesyn har vi snakket meget om, hvordan er det 

vi ser på patienten. Det tror jeg kun kan hjælpe en, når 

man kommer ud og ser i journalen, men fys eller en 

eller anden har gjort det eller det, så har man lidt 

mere, fordi man har været med i det her (InterTværs) 
(ergo.st.) – man kan se det for sig (diætist.st.). 
 
Men også at vide, nu har jeg de her observationer som 

sygeplejerske på patienten, hov det er vist lige en ergo 

der kan gøre noget ved det her. Måske går jeg lige ned 

og sår fat i en ergo og får hende til at kigge på det her. 

For hvis jeg ikke vidste, hvad ergo lavede, så ville jeg 

ikke tænke videre over den, og hvis jeg ikke går videre 
med den, så stopper den jo der (spl.st.). 
 
Vi kommer til at arbejde så meget mere tværfagligt, at 

lægge mærke til.. ubevidst tror jeg, fx afføring.. Eller 

 
 
 
De studerende bliver 
opmærksomme på, at de 
ikke har fælles sprog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De studerende oplever, at 
deres behandlinger 
udvides, da de bedre kan 
gøre brug af hinanden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vigtigt at der bliver sat fokus 
på sprog – hvordan anvendes 
og forstås de enkelte ord. 
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hvis I lægger mærke til hov, der var lige et ’glip’ hvor 

hun lige tabte benet. Og så tror jeg automatisk den 

information bliver videregivet, fordi man ved det er 

vigtigt (fys.st.).  
 
Jeg kan enormt godt lide den der studerende til 

studerende læring, fordi det bliver meget nede på 

jorden, vi er på samme niveau, men man har bare 

noget specialviden… jeg kan godt lide at lære af folk 

som er i samme situation som mig selv (diætis.st.). Ja 

man kan mere ræsonnere sig frem til tingene, det bliver 

mere i øjenkontakt. Og så synes jeg også, det har givet 

noget selvtillid at være sammen med nogen, som 

anerkender en og anerkender ens fag, og det man gør, 

og forstår når man forklarer hvordan man har tænkt 

sig at behandle. Så begynder man også selv og tro på 

det. 

Og så er det så fedt at kunne fortælle det til nogen, som 

ikke har samme baggrundsviden, som en selv, man 

lærer så meget ved at lære fra sig. Vi har virkelig 

mange gange skullet sige nogen ting højt, for ved at de 

andre i gruppen, ved ikke det her så det bliver vi nødt 

til at skulle fortælle hinanden, og det lærer man bare 

helt vildt meget af (fys.st.). 

 
 
 
 
 
De studerende giver 
udtryk for, at det er 
udbytterigt at lære af, 
med og om hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hvis de studerende har tid og 
overskud, kan de evt. gives 
ansvar for enkelte 
undervisningsopgaver i 
studieforløbet. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION                TILTAG 

Interprofessionalitet: 

Teamsamarbejde og 

ledelse 

 

 

Jo mere vi fandt ud af, hvad det gik ud på, jo mere tog 

vi (stud.) styringen, i modsætning til i starten, hvor 

vejlederne var meget styrende. 

Jeg tror, at fordi vi også hurtigt er kommet ind på 

hinanden også personligt, har vi fået et godt udbytte ud 

af det… vi blev gode til at se hinandens behov, og det 

er OK at sætte sig ned og tude, og du er ikke den 

eneste der gør det (ergo.st.). 
 
Vi så hinanden og var opmærksomme på hinanden, 

men det var også frustrerende, for hvordan kan det 

bruges i praksis (ergo.st.). 
 
Teamlederrollen er rigtig fed, og den voksede vi alle 

sammen af, både som team og enkeltvis (fys.st.). 
 
Der var også sidste dag hvor patienten var dårlig, hvor 

vi snakkede om, skal han spise først eller skal vi skifte 

ble først… og ens prioriteringer skulle man lige justere 

ind (spl.st.). 
 
Forhandling kan lyde sådan lidt negativt, men som vi 

også snakkede om, for at planlægge dagen bedst for 

patienten, samtidig med at man har respekt for 

 
De studerende giver 
udtryk for at det har 
været en positiv og 
samtidig udfordrende 
oplevelse, dels at være en 
del af team og dels at 
lede et team. De har 
oplevet vigtigheden af, at 
have en teamleder, set 
fordelene ved at 
samarbejde i team. 
Samtidig giver de udtryk 
for, at det er noget man 
skal øve sig på – særligt 
det at skulle prioritere -  
og at vejlederne/ 
underviserne har en 
vigtig vejlederopgave i 
den proces. 
 
 
 
 
 

Som en underviser foreslår, kan 
vi med fordel undervise de 
studerende (kort) i teamledelse 
og – samarbejde. 

Vigtigt at vejlederne er 
anerkendende overfor 
kompleksiteten i 
teamlederfunktionen. 

På to-dages kurset2 for 
vejledere/ undervisere er dette 
et fokusområde, men de to 
undervisere på kurset kan med 
fordel læse 
erfaringsopsamlingen og 
kvalificere deres kursus i 
forhold til denne. 

Da der er forskel på at vejlede 
en enkelt studerende 
monofagligt og vejlede et team 
på tværs af fagligheder, kunne 
det være interessant og måske 
kvalificere vejledningen, hvis 

                                                 
2 Alle vejledere/ undervisere tilbydes et to-dages kursus med fokus på interprofessionel læring og samarbejde, herunder tværprofessionelt samarbejde. Udbydes af Region 
Midts kursusafdeling. Kurset er udformet i samarbejde med projektlederen på InterTværs. 
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hinandens interventioner, så handler det også om, at 

kunne forhandle sig frem til, hvad gør vi først og hvad 

er det næste (spl.st.). 
 
Det var meget sjovt at være den, der havde lidt mere 

ansvar, og den der var ansvarlig for dels at planlægge 

og dels at holde styr på, hvad vi har gjort, og hvad er 

det vi skal gør. Det var en sjov udfordring og en god 

øvelse for alle at komme igennem (diætist.st.). 
 
Vi havde lige fået en helt ny patient, så jeg tænkte, jeg 

bare kunne trække på erfaringen fra mandag hvor 

sygeplejersken gjorde det, men jeg følte ikke, jeg 

kunne, jeg følte mig virkelig på bar bund mange gange 

den dag. Jeg var i en konflikt med mig selv og følte ikke 

jeg havde nok overblik, så det var også en mega god 

erfaring at få sig… Det var en spændende erfaring for 

mig, som altid synes det falder mig helt naturligt, og nu 

følte jeg slet ikke, jeg kunne – det er virkelig vigtigt at 

vejlederne også er på og holder lidt i hånd (ergo.st.). 
 
Jeg tror, jeg har været meget udfordret på (i rollen 

som teamleder), at jeg gerne vil være meget 

anerkendende, og jeg vil også meget gerne se og hører 

hvad de andre laver (spl.st.). 
 
Det var en lærerig proces (teamlederfunktionen) og 

også en rigtig sjov dag…den dag var jeg tvunget til, at 

se hvad alle lavede og planlægge dagen og det gav  

mig et bedre overblik og det var godt at prøve (fys.st.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vejlederne fik vejledning på 
deres vejledning.  

 
Ledelsesaspektet i det 
sammenhængende patient/ 
borgerforløbet er tilsyneladende 
central. Derfor kan dette med 
fordel gøres mere eksplicit i de 
kommende forløb – evt. kan de 
studerende i deres synopsis 
have et særligt undersøgende 
fokus i retning af ”hvem der 
leder patient/ borgerforløbet”? 
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Vi har været fire, der har klikket godt med hinanden, 

og alle har været gode til at lytte, der er ikke nogen, 

der har været offensive eller defensive… det tror jeg er 

rigtig vigtigt, at man lytter til hinanden (fys.st.).  
 
Og ikke være alt for forankret i sin egen faglighed, og 

sætte den helt op på en piedestal. Vi har været meget 

åbne for at se tingene fra hinandens perspektiv 
(diætist.st.). 
 
Jeg tror også, der er en fornemmelse af, at der er noget 

styrke i det her, at man er et team, det samme team, der 

har den her patient som mål og det er vores patient. 

Der er sådan en god samhørighed i (ergo.st.). 
 
Man føler sig som sådan en god sammentømret super 

enhed, som kan en masse sammen (ergo.st.). 
 
Den der gensidige respekt som man mærker fra de 

andre, og som man også har for de andre. Den er god 
(ergo.st.). 
 
Lægen er oftere end de andre nødt til at tage 

ledertrøjen på, for at få samlet op på information om 

patienten. De andre faggrupper er ikke altid klar over 
hvilke informationer lægen skal have, så lægen er nødt 

til at spørge direkte (med.stud.). 
 
Vi kunne måske den første dag, inden de skal være 
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teamleder, give dem bare ½ time om, hvad det vil sige, 

at være teamleder, og det kan de godt få samlet (V/U). 
 
Meget tid kan spares hvis de forskellige faggrupper er 

gode til at arbejde sammen (med.stud.)  
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Interprofessionalitet: 
Interprofessionel 
konference 
(konferencen er en 
del af studieforløbet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godt med konferencerne….. det er først når jeg får sagt det højt, at jeg lige 

finder ud af hvad det er jeg lige har set, så jeg synes at de der konferencer 

vi havde, var rigtig gode i forhold til diskussioner og ting vi var blevet 

opmærksomme på (fys.st.). 
 
Tiden skred for vi var så nysgerrige på hinanden og vi havde lagt alt for 

mange opgaver ind (spl.st.). 
 
Man kunne godt have struktureret det endnu mere, men det tror jeg 

egentligt ikke, for jeg tror, det var det, vi lærte rigtig meget af, at vi selv 

skulle strukturerer vores tid, hvornår vi havde fri og hvordan vi så skulle 

lave opgaverne. Og så skulle vi måske bare have brugt den bagstopper 

noget mere. Jeg tror ikke man kunne sætte mange flere rammer op, uden at 

det vil ændre mange ting (fys.st.). 
 
Jeg blev også lidt frustreret over alt den refleksion, man har travlt og man 

kan ikke rende til refleksioner hele tiden. Det blev lidt et irritationselement. 

Der var rigtig meget snak, det blev lidt for meget. 

Men det har også været, det der har styrket (spl.st.). 
 
Man lærer en helt masse ved at sidde og reflektere sammen, og have de her 

tværfaglige konferencer…(spl.st.). 
 
Vigtigheden af at have en teamleder/ordstyrer, for at en konference ikke 

bare ender ud i en masse snakken i munden på hinanden og fortabelse i 

detaljer (med.stud.). 

 
 

 
De studerende 
giver udtryk for 
at konferencerne 
er tidsrøvende, 
men også 
nødvendige i 
forhold til læring 
og samarbejde.  
Det er dog 
vigtigt, at 
strukturere 
konferencen og 
styre tiden. 
 

 
Der er ikke 
umiddelbart noget 
der peger i retning af, 
at der skal ændres 
noget ved strukturen 
i konferencerne, men 
det er vigtigt, at nye 
vejledere/ 
undervisere vejledes 
i hvordan 
konferencerne med 
fordel kan afvikles – 
dels på det to-dages 
kursus de skal 
deltage i og dels i 
introduktion af 
studieforløbene. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 
Interprofessionalitet: 
Fælles mål 

- Patientens/ 
borgerens mål 

 
Jeg synes, at man finder ud af, hvad de andre 

faggruppers kernekompetencer er og vigtigheden af 

det. Man kan godt se OK, måske er det ikke i dag jeg 

skal ud og lave den store hårde fysiske træning med 

patienten, fordi det er lidt mere vigtigt, at man får 

lavet en kognitiv test. Man lægger, ligesom lidt, sin 

egen faggruppe til side for, at se hvad der er vigtigst 

for patienten. Det er vigtigt, at vi finder ud af hvor 

hun ligger kognitivt, så må det her vente (fys.st.). 
 
Vi har måske også fået øjnene op for, hvem vi er her 

for. 

Det kan da godt være, at det ikke er min opgave at 

kigge på afføringen eller lære omkring det der 

blodtryk hvor man skal rejse sig og sætte sig, men det 

er jo ikke mig det drejer sig om, og mig der skal hold 

på min ret. Det handler jo om patienten, og hvis det 

er vigtigt at vide hvordan afføringen har været eller 

ser ud, og hvordan det blodtryk er, så skal jeg da sige 

det, så skal jeg da holde øje med det, fordi det er 

vigtigt for patienten. Og så er det da i bund og grund 

lidt ligegyldigt om det er min opgave eller ej. Så er 

det jo der at tværfagligheden træder ind og skal 

betyde noget for patienten. Ellers er det jo lige meget 
(ergo.st.) 
 

 
De studerende giver udtryk for, at 
arbejdet med de fælles mål, har 
øget deres bevidsthed om, at det er 
patienten/ borgerne der er 
kerneopgaven, og at de som 
fagprofessionelle bidrager ind i 
patienten/ borgerens forløb på 
dennes præmisser.  
 
 

 
I næste studieforløb kan 
vi med fordel sætte øget 
fokus på, at arbejde med 
fælles mål. 
På Geriatrisk Afdeling 
er det en naturlig del af 
dagligdagen at 
udarbejde fælles mål, på 
Neurologisk Afdeling 
og i Aarhus Kommune 
gøres det i nogen grad, 
og på Neurokirurgisk 
Afdeling slet ikke. Så 
afhængig i på hvilke 
afdelinger og 
lokalområder de 
studerende fremover 
skal hen, skal de fælles 
mål have særlig 
opmærksomhed.  
 
Arbejdet med fælles mål 
skal fortsat være en del 
af undervisningen på det 
to-dages kursus. 
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Det de mangler i Grib Hverdagen er at se, hvad er 

det fælles mål vi arbejder hen imod for borgeren. At 

det skal være synligt for borgerne, men det skal også 

være synligt i det tværfaglige team i primær sektor. 

Og det er selvfølgelig borgerens mål (ergo.st.). 
 
Det vigtigste i interprofessionalitet er fælles mål, 

fælles viden og respekt for hinanden. Man kan godt 

få  fælles viden ved, at stå og gøre noget sammen, 

men det er vigtigt at holde fast i, at vi er forskellige 

faggrupper, som ved at vi siger 1 + 1 +1 + 1, så kan 

det pludselig give 10. 

Hvis man står og gør det samme bliver 1 + 1 

stadigvæk 2…måske (V/U). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Patientens/ borgerens 
overgang mellem 
sygehus til hjemmet 

Mandag i primær har sådan sat en løkke om 

projektet, det var jeg virkelig glad for. At et 

patientforløb ikke stopper ved en 

udskrivelse, men der starter et helt nyt 

kapitel et andet sted. Det er bare så vigtigt. 

Man får så meget ud af det (spl.st.). 
 
Gerne en hel uge i primær, det kunne vi godt 

have haft endnu mere af (ergo.st.). 
 
Tirsdag var vi med hver vores fagperson en 

eller flere timer. 

Derefter var vi med til noget med Grib 

Hverdagen.  

… man skal også uddanne plejepersonalet 

til at forstå hvad træningen er og hvorfor, 

pludselig blev det meget tungt. Dem jeg sad 

med forstod ikke… Jeg vidste det ikke og 

troede, jeg kunne få det at vide… (fys.st.) 
 
I forbindelse med 2. uge: Man er, vant til at 

være sammen med fagpersoner og have et 

fælles sprog og selvom vi er flere forskellige 

fagpersoner kan vi tale sammen, vi har en 

uddannelse, baggrund og fagidentitet, men 

De studerende er positive over 
forløbet i primær og er blevet 
nysgerrige på de udfordringer der 
er i overgangen mellem de to 
sektorer. De har endvidere fået en 
opmærksomhed på nogle områder 
hvor de selv kan styrke 
sammenhængen og kvalificere 
forløbet og samarbejdet. 
 
De studerende giver udtryk for, at 
deres samarbejdspartnere i 
primær har forskellige 
forudsætninger for, at forstå 
dokumentation og overlevering. 
Hvordan kan de 
professionsstuderende lære at se 
ex. Sundhedshjælpernes 
faglighed, når vi forudsætter at 
gensidig respekt er central. 
Hvordan kan vi hjælpe og guide 
dem til det? 
 
 
 

I næste studieforløb vil vi 
tilstræbe at forløbet i primær 
forlænges. 
Vi vil endvidere tilstræbe at 
detailplanlægge forløbet 
yderligere, da der fortsat er lidt 
uklarhed om hvad der skal forgå i 
2, uge og hvordan. 
Konkret har en klinisk underviser 
fra Aarhus Kommune sagt ja til 
dels at modtage de studerende i 2. 
uge og dels, at være med til at 
planlægge ugen. 
 
I næste studieforløb kan det med 
fordel tilstræbes, at have en særlig 
opmærksom på hvilken betydning 
forskellig uddannelsesbaggrund 
kan have, og drøfte hvilken 
betydning gensidig respekt har.  
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her …. det er dem, der er blandt borgerne…. 

Og de havde fået det forklaret på en måde, 

som var forkert (spl.st.). 
 
For i Grib Hverdagen skal borgeren ligge 

på et bestemt niveau for at komme med. Så 

deres borgere blev scoret alt for gode til at 

være med, og jeg sad og tænkte, hvorfor har 

de ikke Grib Hverdagen potentiale (ergo.st.). 
 
Der skal være en faglighed for at der 

kommer tværfaglighed, det fandt vi virkelig 

ud af ved  Grib Hverdagen. 
Niveauet af faglighed var så forskelligt… og 

man skal ikke bruge alle de fagudtryk… 
(ergo.st.). 
 
Det tværsektorielle handler om 

kommunikation… de vil gerne ringes op 
(ergo.st.). 
 
Ved nogle borgere finder man ud af tre uger 

efter, at genoptræningsplanen ikke er 

aktiveret, fordi de (borgeren) slet ikke er i 

stand til at få den startet op (ergo.st.). 
 
Det er noget af det, jeg er blevet 

opmærksom på, det er den der 

dataindsamling. Hvor er det patienten 

kommer fra, er det plejehjem eller egen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

bolig, er det toplans hus  med trapper…. 

Man er bare blevet mere opmærksom på det, 

at tænke det der skridt videre mht. borgeren, 

han skal videre, han skal hjem (spl.st.). 
 
Det vil være rigtig smart med en der følger 

ud, og kan fortælle lidt om hvordan det er 
(ergo.st.). 
 

Den der overgang, det er det der fylder mest 

i mig nu her, og jeg har lyst til arbejde 

videre med det, med hvordan man kan lave 

den overgang bedst for patienten og de 

pårørende. Det har sat nogle tanker i gang 

hos mig (ergo.st.). 
 
Utrolig meget viden går tabt på tværs af 

sektorerne. Vigtigt at skabe kommunikation 

på tværs af sektorer (med.stud.). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Patient- 

borgerrettehed i 

forløbene 

 

 

Så man taber lidt patienten der, synes jeg, i det her 

sammenhængende forløb, fordi man mangler, den der 

fornemmelse af overgangen. Patientens fornemmelse 

får man slet ikke. Man har jo egentligt sagt farvel til 

hende og afleveret hende i eget hjem, så er man gået 

hjem og holdt weekend og så møder man op et nyt 

sted mandag. 

Som slet ikke drejer sig om denne her patient, så der 

manglede jeg sådan lige den der kobling til vores 

patient, hvor jeg hele tiden sad og tænkte, hvad med 

hende, hvordan går det med hende? (ergo.st.). 
 
…det var jo rart hvis vi kunne komme ud til den 

borger vi havde haft på sygehuset og ligesom fulgt op 

med ...altså hvilke plejeting skulle der sættes i gang 

nu (fys.st.). 
 
Jeg tror også det er med til at sikre et bedre 

patientforløb, at der bliver lagt fokus på nogle flere 

ting. Man mister ikke så mange informationer, tror 

jeg. Hvis man alle sammen ved, hvad man skal lægge 

mærke til. Det kan godt være, at det ikke er mit 

område, men jeg har stadig ansvar for at videregive 

informationen (fys.st.).  

 
De studerende oplever det som 
meget positivt at følge en 
navngiven patient. 
De er nysgerrige på netop deres 
patient/ borger. 
Mhp. udvikling af en robust 
studiemodel er det ikke realistisk, 
at alle studerende følger den 
samme patient i uge 2.   

 
Der kan med fordel 
arbejdes videre med en 
tilretning af modellen, 
så de studerende får en 
oplevelse af, hvordan 
det er gået ”deres” 
patient. Interviewet som 
de studerende laver med 
patienten i uge 2 er 
måske ikke 
tilstrækkeligt, til at give 
dem indblik i dette. 
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Man kunne måske sige, at nu har vi ageret inde på 

sygehuset i en uge, hvor vi har taget os af patienten, 

det kunne vi sådan set også gøre ude i primær 
(fys.st.). 
 
Fra fysioterapien kommer vi jo bare der og går ind 

til patienten og siger, hej hvordan går det og så går 

igen lidt efter. Jeg har slet ikke forstået, hvad det vil 

sige, når en patient er indlagt, men nu ved jeg hvad 

en patient kommer igennem i løbet af en dag. Man 

forstår bare meget mere, i stedet for bare den der 

lille del, når man lige går ind og siger hej og går 

igen, det er fedt at vide (fys.st.). 
 
Helt generelt har man bare fået et indblik i, hvad det 

vil sige, når en patient indlægges til en patient skal 

ud (fys.st.). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 

Studerendes læring 

(der gives også udtryk 

for dette under de 

øvrige temaer) 

 

 
Jeg har rykket mig rigtig meget fagligt og også praktisk. 

Man havde jo de der fordomme, som en af de andre grupper også 

fremlagde, du laver lidt det og du laver lidt det, men der er helt klart 

blevet sat mere identitet over for faggrupper. Deres fagidentitet er lige 

så vigtig over for patienten som min er. Man ser det lidt tydeligere end 

man gjorde på modul 5. Det har altid været lidt uklart for mig, hvad 

forskellen er på fys og ergo. Hvad laver den ene og den anden, det er 

meget klarere for mig nu, og jeg ser nu betydningen af deres arbejde, 

og hvordan det påvirker mit arbejde også.  

Men det har været sindssygt hårdt, den første uge var jeg smadret 
(spl.st.).  
 
Så den der stejle læringskurve, som en eller anden sagde, det vil jeg 

sige ja til, og hvis man er forberedt på det, og hvis man selvfølgelig 

også personlighedsmæssigt, også er klar på det, så er det meget 

givende, at få lov til at slippe kontrollen og bare hoppe med og se, 

hvad der sker (ergo.st.). 
 
Vi har jo også et forspring i forhold til de andre, idet vi har fået lov til 

her, og noget motivation i forhold til at samarbejde tværfagligt, som 

der helt sikkert kommer til gavn (fys.st.). 
 
Jeg tror, de (stud.) har lært nuancerne i det tværprofessionelle og det 

tværfaglige. De gør det jo i en eller anden grad dernede, fordi de 

bliver nødt til at forholde sig til terapeuten og hvad de vil… og de går 

selv op til lægen, når der er noget med patienten, så de har det jo. De 

 
De studerende er 
blevet 
opmærksomme 
på, at de 
forskellig 
fagprofessioner 
og samarbejdet 
imellem dem 
bidrager positivt 
til patientens 
forløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temaet er argumenter 
for, at studieforløbene 
med fordel kan 
implementeres. 
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ved godt at ergoterapeuten laver en morgen ADL, og hvad det i grove 

træk går ud på, men det er måske, det der med at få lov til at overvære 

det og se nuancerne i det (V/U). 
  
En af mine studerende har efterfølgende lavet seminar om 

kompetenceglidning, med fokus på det tværfaglige, hvor hun jo har 

brugt erfaringer fra studieforløbet og at hun har været sammen med 

APO teamet (V/U). 
 
Ergoerne skulle jo ud og lave noget udvikling til deres modulprøve, og 

der var de lidt opsat på at bruge nogen af problematikkerne i forhold 

til overgangene til primær. Eller nogen andre problemstillinger 

herfra. På den led tror jeg, godt de kunne bruge det (V/U). 
 
Jeg tror da også, mine (fys. stud) har lært noget de kan bruge på 

modul 12… der er meget med at sikre sammenhæng på tværs af 

sektorer, så der har de noget de kan bruge, og de har også lært noget 

om interprofessionelt samarbejde. De kan jo godt se, at alle 

faggrupper er vigtige, og alle skal kunne lytte til hinanden, så det 

giver en ordentligt synergi. 

Det er vigtigt at vi lytter til hinanden, at vi har respekt for hinanden og 

aftaler hvem der gør hvad og hvornår.. Det bliver meget tydeligt for 

nogen af dem i gruppen (V/U). 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

 

Organisering af 

studieforløbene 

 

 
Godt at skolen har valgt at udpege os til det, da det giver en 

anden motivation (ergo.st.). 
 
Det gør måske en forskel at nogen studerende er 

”håndplukket”, og andre er mere tilfældigt kommet ind i 

forløbet. Det gør det vel også lidt uholdbart med sådan et 

projekt her, at de fagligt stærke skal rumme dem der ikke er 

det… Det er også hårdt for den, som er fagligt svag… de 

bliver jo tromlet, og jeg er ikke sikker på, at de lærer så meget 

om deres monofaglighed af det. 

Det er det skrøbelige ved det her projekt, hvis det kun skal 

være de fagligt stærke (V/U). 
 
… bare det at de får at vide, at du er håndplukket til det her 

projekt gør et eller andet ved dem, de behøver ikke 

nødvendigvis være bedre end andre rent fagligt, men følelsen 

af, at jeg er blevet udvalgt, gør at de stoler lidt mere på sig 

selv… (V/U). 
 
Fordi jeg var på afdelingen, så gjalt der nogen andre regler 

for mig. At jeg skulle varetage alt det jeg plejer at gøre, første 

dag skulle jeg møde kl. 7.15 hvor de andre skulle møde kl. 8. 

15 og varetage patientens behov fra morgenstunden, og det 

synes jeg ikke er fair, når jeg skal deltage på lige fod med de 

andre (spl.st.) 

 
Ergoterapeut-, 
fysioterapeut- og 
diætiststuderende var 
udvalgt til at deltage i 
projektet, hvilket de giver 
udtryk for har øget deres 
motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er nogle udfordringer i 
detailplanlægningen af 
studieforløbene i de 
enkelte afdelinger, men det 
må i høj grad betragtes 
som 

 
Da studieforløbene er 
tænkt implementeret på en 
række afdelinger og de 
studerende, som er på 
afdelingen på et givent 
tidspunkt, så indgår i 
forløbet, er det ikke 
umiddelbart nogle udsagn 
der kan få indflydelse på 
hvordan studerende 
medtages i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse 
”begyndervanskeligheder” 
skal blot justeres i 
fremtidige forløb. 
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Da jeg mødte ind (1. dag) blev jeg egentligt overrasket ove,r 

at spl. stud. allerede var gået i gang, og så sad vi der og 

ventede, til hun blev færdig med de der opgaver (ergo.st.). 
 
Jeg har haft meget travlt, og tænker ikke, det er 

hensigtsmæssigt med så kompleks og plejekrævende patient.  

Jeg har ikke været så meget inde sammen med de andre, som 

de har været sammen med mig… Jeg har skullet fungerer som 

jeg plejer at gøre, men med 1/3 af tiden, det hænger jo ikke 

sammen (spl.st.). 
 
Det er vigtigt med en bagstopper når man også skal have tid 

til at reflektere (ergo.st.). 
 
 
Det har handlet om overblik, men på et helt andet niveau (dvs. 
ikke at have flere patienter af gangen) (spl.st.). 
 
Det er urealistisk og frustrerende at som det fungerer i 

InterTværs, sådan fungerer det ikke i hverdagen. 

Sygeplejersken render hele tiden, og os  terapeuter vil jo ikke 

kun have én patient, vi vil have flere patienter, så det er lidt 

urealistisk for os, at skulle sidde og trille tommelfingre i løbet 

af formiddagen, indtil vi kan komme på banen (ergo.st.). 
 
Det handler ikke om at agere virkelighed, men om at lære 

interprofessioenlt og tværsektorielt samarbejde. Men de er jo i 

virkeligheden…de øver jo regulær behandling, men der er jo 

nogen praktiske opgaver de er afskåret fra (V/U). 

”begyndervanskeligheder”. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De studerende og nogle af 
vejlederne giver udtryk for 
at studieforløbet er 
løsrevet fra virkeligheden, 
og dermed giver dem et 
urealistisk billede af 
plejen/ behandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmålet er om det er 
muligt at ændre på dette. 
Hvis de studerende skal 
lære at samarbejde 
forudsætter det, at de har 
tid til at lære om 
hinandens professioner og 
tid til at kommunikere og 
mødes. Det er kun muligt, 
hvis de får hjælp til nogle 
af opgaverne. 
Formålet med projektet er 
ikke, at de studerende 
lærer drift, men derimod 
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De skal ikke hen og finde en fys. eller ergo. for de var der 

sammen (V/U). 
 
Men her bliver der sparet rigtig meget tid, ved at man ved 

hvem der går ind til hvem. Jeg kan jo se at rigtig mange af 

mine kollegaer farer rundt som flue i en flaske, for at finde en 

fysioterapeut til at hjælpe med en forflytning, og er ude og 

spørge rigtig mange, som er i gang med noget andet. Her var 

de jo tværfaglige hele tiden, de var der jo hele tiden, så de 

skulle ikke finde hinanden og derfor var, specielt den ene 

gruppe, hurtigt færdige.  

I den bedste af alle verdener vidste man hvor de var, dem man 

skal bruge, når man skal bruge dem. Der er jo rigtig meget 

spildtid ved at rende rundt og lede efter nogen (V/U). 
 
Men det er måske lidt et hul, en idel situation, og bagefter 
(studieforløbet) går de tilbage til virkeligheden, og de har jo 

deres mål de skal nå (V/U). 
 
Skal vi sidde og snakke tværfaglighed. Så jeg var faktisk 

overrasket over, at jeg skulle ud og have decideret 

patientkontakt og lave de her morgen ADL’er, nå Gud skal jeg 

også det. Har vi ansvaret for det, tager vi beslutningerne? Det 

var jeg ikke helt klar over, men som sagt var jeg meget åben 

til det her projekt og bare tænkte, så må vi se hvad der sker, 

så det var fint, men jeg var ikke klar over, at jeg skulle 
(ergo.st.). 
 
Når man kom ud var der også forskellige forventninger, hvor 

min vejleder sagde, at I skal ikke stå for de første vurderinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har ikke været tydeligt 
for alle studerende, hvad 
studieforløbet indebar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

noget om kommunikation 
og interprofessionelt 
samarbejde, hvilket 
kræver tid og fordybelse. 
Driften har de studerende 
mulighed for at have 
fokus på i den øvrige del 
af deres uddannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionen til det 
næste forløb kan med 
fordel være mere konkret 
i forhold til at beskrive 
studieforløbet. 
 
 
 
 
 
 



 31 

og en anden sagde, at det kan I sagtens. Hvor meget skal vi 

egentligt ind og gøre på en afdeling. Der skal 

forventningsafstemmes. 

Der mangler også meget vejledning til vejlederne (ergo.st.). 
 
Der var ikke faste tidspunkter hvor vi bare kunne sidde ned.  

Jeg manglede lige en kort introduktion den første dag, så jeg 

havde vidst om I havde erfaring i plejen (spl.st.). 
 
Selv om vi har brugt meget tid op til… så skal vi måske være 

endnu mere klar på aftalerne i vejledergruppen og også 

undervejs…det sluttede sådan lidt hovsa, så var de studerende 

væk, vi fik ikke lige planlagt hvordan slutter vi igen. 

Vi har savnet lidt, at vi ikke har mødtes hver dag og samlet op. 

…vi havde sådan en dag hvor vi skulle finde ud af hvem der er 

vejleder hvornår, men det gled lidt ud i sandet, fordi den ene 

skulle gå 14.30 og den anden kom 14.30, selvom alle havde 

sagt ja til at være der kl. 13. 

Og måske lidt ligesom de studerende planlægge dagen før, 

hvem går ind til patienten i morgen tidlige, kunne vi være 

mere skarpe på, hvem tager den her vejledning nu, for det blev 

sådan lidt ad hoc, og det kunne måske have været optimeret 

lidt…jeg blev lidt ligesom fanget i den ene gruppe, fordi det 

også var mig der var med på hjemmebesøget…og det var ikke 

så godt, for jeg havde også brug for at være med i den anden. 

Der var lidt for mange ting med de pårørende og kommunen, 
som var lidt for svære for de studerende, så der skete noget i 

det tværsektorille samarbejde som ikke var så hensigtsmæssigt 
(V/U). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faste aftaler og 
forventningsafstemning er 
tilsyneladende væsentlig 
på flere niveauer i 
projektet og også i teamet 
af vejledere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejledere/ undervisere 
skal informeres om og 
støttes i, at træffe klare 
aftaler og lave daglig 
forveningsafstemning i 
forhold til næste dags 
vejledning i deres team.  
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Det er sært at putte en ramme ned over noget, der er i flow… 

vi er i gang med de her patientforløb, og så udvikler det 

sig…Jeg tænker det er svært at beslutte alt på forhånd, så skal 

vi måske gøre det om eftermiddagen. Det er svært at beslutte 

noget på forhånd, for det udvikler sig jo, og også anderledes 

end vi havde forestillet os (V/U). 
 
På forhånd kan man vide hvilken læge, der er til stede i 

afdelingen hver dag i dagvagt, som er til rådighed i 

InterTværs.  

De praktiske ting med computere, ledninger osv. kan man 

også planlægge på forhånd (V/U). 
 
Der var to teams i afdelingen: 
Hvordan kommer vi ind og vejleder i begge grupper, det var 

også svært, og hvordan få et tilhørsforhold (V/U). 
 
Konferencerne faldt på samme tid, og det var lidt svært fagligt 

at være til stede i begge grupper (V/U). 
 
Hvis man kørte det tre gange hvert halve år, så ville det kunne 

blive mere rutinepræget (V/U). 
 
Der var et team af studerende som havde flere uenigheder end 
egentligt samarbejde Det kan man ikke planlægge på forhånd, 

der manglede vi lidt, hvad gør vi lige, det var noget 
personligt, og vi følte at vi var udover vores kompetencer, og 

det der var formålet med projektet (V/U). 
 
Det gik også på noget personligt og gruppedynamik, og de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når vejlederne/ 
underviserne vejleder to 
teams er det endnu mere 
vigtigt at have fast aftaler. 
 
 
 
 
 
 
Vejledere/ undervisere i 
det ene team blev særligt 
udfordret da det ene team 
af studerende havde mange 
uenigheder, som de brugte 
rigtig meget tid og energi 
på. Vejledere/ undervisere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De to undervisere på to-
dages kurset kan med 
fordel bruges til at sparre 
med i forhold til hvordan 
man med fordel kan 
forholde sig i sådan en 
situation: Og fremadrettet 
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(teamet af studerende) fungerede ikke sammen, og det var man 

ikke forberedt på (V/U). 
Vi valgte helt bevidst at sætte os uden for og ikke blande os før 

det blev for personligt, fordi vi vidste egentligt ikke hvordan vi 

sådan skulle… (V/U). 
 
De studerende (i det ene team) var alle tre fagligt stærke, de 

matchede hinanden godt (V/U). 
 
Det gør noget når nogen er mere fagligt stærk end 

andre….man kan meget nemt føle sig tromlet i sin faglighed 

hvis man oplever to andre meget stærke fagligheder… og hele 

tiden føler man skal kæmpe for sin ret (V/U). 
 
Hvis det nu var modul 9 for ergo og fys og modul 11 for spl. 

stud., så er de jo alle i forløb her i forvejen, og så vil de i 

forvejen have mødt hinanden, og der vil vi jo kunne vælge ud i 

blandt de studerende vi har. Og der kender de jo hinanden lidt 

forvejen, og er lidt længere i processen (V/U). 
 
Ja og så kender de jo lidt arbejdsgangen, det gjorde de jo 

heller ikke her, og man har måske fornemmet lidt, og man har 

måske lige haft en patient sammen dernede… Der er svært at 

sige om det gør en forskel, men det kunne være sjovt at prøve, 

synes jeg. Og for mine modul 11, tror jeg også det vil være 

bedre…(V/U). 
 
Ja og hvis det skal være driftsikket, man kan ikke udelukke, at 

eksamen står for døren, og det betyder bare noget, og specielt 

for de medicinstuderende har det betydet rigtig meget i den 

var i tvivl om hvad de 
skulle stille op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er fortsat en logistisk 
udfordring, at afvikle 
studieforløbene. En del af 
denne udfordring vil blive 
imødekommet, hvis det er 
studerende som allerede er 
i en given afdeling, når 
forløbene afvikles. 
Endvidere vil det 
imødekomme de 
studerendes frustration 
ved, at skulle indgå i 
plejen og behandlingen af 
en patientgruppe som de 
har sparsomt kendskab til 
og på en for dem ny 

kan en sådan drøftelse 
med fordel være en del af 
kurset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er planlagt et enkelt 
pilotforløb i uge 38 + 39 
med inddragelse af 
medicinstuderende (tidligt 
på 6. semester på 
kandidatdelen), 
sygeplejestuderende på 
modul 11 og ergoterapeut- 
og 
fysioterapeutstuderende 
på modul 9. Hvis det viser 
sig, at de studerende på 
disse niveauer kan 
honorere kravene i 
forløbet, er en del af de 
logistiske udfordringer 
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her omgang, sidste gang var det fys. studerende der følte sig 

rigtig klemt, fordi det var tæt på deres eksamen, og de var 

trukket ud af det forløb de var i i forvejen. Og dine modul 12 

(ergo) er også en lidt underlig ting, fordi de er i et andet 

praktikforløb (V/U). 
 
 …giver også udtryk for frustration over den kommende 

eksamen, som har et andet fokus end det der er i InterTværs 
(fys.st.). 
 
Det var først da jeg nåede til fremlæggelsen, at jeg fandt ud 

af, hvad jeg har fået ud af det her (diætist.st.). 
 
Jeg synes, det gav rigtig god mening (synopsen), fordi vi blev 

tvunget til at reflektere over hvordan havde forløbet været, for 

det var først da vi nåede til fremlæggelsen, at jeg egentligt 

rigtig fandt ud af, hvad har jeg fået ud af det her. Jeg synes, 

det var en super god oplevelse at lave opgaven, selvom det var 

lidt tungt på en eller anden måde, men da vi så nåede til 

fremlæggelsen, blev det let igen… så det var rigtig fedt at 

have den fremlæggelse (diætist.st.). 
 
Det var sjovt at være oppe og fremlægge…det var jo kernen af 

alt det, vi havde oplevet, vi havde prøvet at tage det vigtigste 

med (fys.st.). 
 
Jeg synes, det er en fin måde at afslutte det på. Jeg synes 

egentligt, at jeg lærte mere end jeg regnede med, ved at høre 
de andre grupper, også fordi vi har haft ret forskellige forløb. 

I hvert fald har vi pillet noget forskelligt ud af, hvad det er vi 

afdeling. Hvis det er 
studerende tidligere i deres 
uddannelsen vil det også 
imødekomme de 
studerendes frustration 
over, at forløbet ligger tæt 
på deres kliniske eksamen. 
 
 
 
De studerende giver 
udtryk for at være tilfredse 
med synopsen og 
fremlæggelse af denne, og 
fortæller endvidere at de 
har bidraget positivt til 
deres læring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imødekommet. 
Endvidere tilgodeser det 
de øvrige bekymringer 
som nævnt i 
konklusionen. 
 
 
 
 
 
Synops og fremlæggelse 
foreslås fortsat i den 
nuværende form.  
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har lært. Også fordi man kunne genkende noget, det synes jeg 

faktisk var rigtig rart (spl.st.). 
 
Jeg synes også, det er meget fedt, at der kommer så mange og 

lytter til det, som er sådan ”vigtige mennesker”, det giver 

sådan, at man bliver smigret af det, og man synes også sådan 

det er fedt at nogen tillægger en så meget værdi, at de gerne 

vil høre ens mening om noget. Det synes jeg er super fedt 
(ergo.st.). 
 
…og man lærer en helt masse ved at …. ja faktisk også ved at 

føre logbogen, synes jeg. Og fordi vi havde den åben, det er 

jeg glad for, at vi valgte af have, for det at læse hinandens, 

overvejelser når man er kommet hjem og væk fra afdelingen 

og selv sidder med det, så kommer der nogle gange bare 

nogen andre ting ned. Og det har egentligt været ret givende 

også og læse de andres logbogs-refleksioner (spl.st.).  
 
Jeg synes, det har været relevant, altså logbøgerne har været, 

som du (spl.) også sagde sådan en god måde også at evaluere 

os selv på, og tænke nogle ting igennem og synopsen, synes 

jeg også samlede det hele ret fint. Den havde også en god 

overskuelig længde…(ergo.st.). 
 
Logbogen, de spørgsmål der stod på Trello, synes jeg gav 

rigtig god mening, og det var som sagt en kæmpe hjælp, da vi 
skulle lave synopsen, så det var ikke det man havde allermest 

lyst til kl. fire om eftermiddagen, at skulle skrive i den, men 

man glemmer jo halvdelen hvis man ikke får det skrevet ned, 

så det var virkelig en god hjælp (spl.st.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De studerende giver 
udtryk for at være tilfredse 
med logbogen, og fortæller 
endvidere at den har 
bidraget positivt til deres 
læring. De foreslår en 
enkelt tilretning, i forhold 
til de studieforløb, hvor 
det ikke er den samme 
patient de studerende 
følger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logbogen foreslås fortsat 
i den nuværende form, 
med enkelte tilrettelser – 
se konklusionen. 
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Men det var meget nødvendigt at skrive logbogen, for det var 

jo kontrolleret kaos, på en eller anden måde, så det var en god 

hjælp, at få tømt hovedet en gang i døgnet (diætist.st.). 
 
Refleksionsspørgsmålene passede ikke altid til den nye patient 
(teamet fik en ny patient midt i uge 1). ”Beskriv hvad der 

mere er sket med patienten” og der havde vi allerede fået en 

ny patient, så det passede ikke rigtigt med vores forløb 
(spl.st.). 
 
I løbet af ugen få lidt undervisning i sygeplejen, for jeg 

manglede det den dag jeg selv skulle være leder. Løbende få 

lidt undervisning i hvad gør man i afsnittet (ergo.st.). 

Ja klassisk hvad sker der med sådan en patient, for at have 

givet jer et indblik i hvad gør man (spl.st.). 
 
Vi brugte meget Trello til, at gå hinandens logbøger igennem 
(ergo.st.) 
 
Der var en dag, hvor jeg havde skrevet noget i Trello, hvor det 

ikke kom ind, men det var måske noget med en 

internetforbindelse, men det er heller ikke et medie jeg er så 

vant til. Men ellers var det let nok (fys.st.). 
 
Det var meget brugervenligt…det var logisk stillet op, og det 
havde nogen gode funktioner, både det at man kan vedhæfte 

ting og de der tjeklister man kunne lave. Og så synes jeg, det 
var rart at man kunne gå ind og læse hinandens (spl.st.) – de 
øvrige omkring bordet giver udtryk for at være enige i dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De studerende har nogle 
ønsker om undervisning. 
 
 
 
 
Trello, som blev anvendt 
som en fælles elektronisk 
platform i studieforløbet, 
beskrives overvejende som 
positiv. Dog med enkelte 
fejl, som primært kan 
tilskrives, at det er en for 
deltagerne ukendt 
platform. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse ønsker foreslåes 
drøftet i arbejdsgruppen. 
 
 
 
 
Trello ønskes anvendt i 
næste afvikling af 
studieforløbet, men med 
øget fokus på vejledning 
og støtte til brugerne. 
Denne støtte og 
vejledning gives af APP 
Lab på AUH i samarbejde 
med MTIC. 
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Det har givet en overskuelighed over både frustrationer og 

succeser (ergo.st.). 
 
Det kunne være sjovt, at åbne det (Trello) endnu mere op, så 

man kunne læse på tværs af grupperne. Man bliver lidt 

nysgerrig på hvad de andre har lavet, for vi sidder jo bare 

med et sæt af viden… (diætist.st.). 
 
Facebook har vi brugt til at aftale møder 

efter InterTværs ugen og til at uploade dokumeter. Disse 

funktioner kunne vi ikke finde ud af at bruge på Trello 
(med.stud.) 
 
Godt struktureret materiale vi modtog, gav et godt overblik 
(spl.st.) 
 
Jeg ved ikke hvad der skulle være gjort anderledes, det var en 

rigtig fin introduktion… legene var gode, 

Der var god introduktion, men jeg manglede en helt 

grundlæggende, hvad er det vi skal? 

Vi havde fået programmet, men hvad er det vi skal, og hvad 

går det ud på? (spl.st.). 
 
Medicinstuderende skal være med. 

Måske skal det bare være 1 time, kort intro, og bare det de 
møder hinanden… (V/U) 
Måske skal det blot være det team der skal være sammen… 

Det ville være mere overskueligt (V/U). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionen til forløbet 
bedømmes overvejende 
positiv, dog med enkelte 
ændringsforslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktionen kan med 
fordel tilrettes i forhold til 
de fremkomne 
kommentarer. 
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Hun har en evne til at høre alle, og få det gjort relevant (V/U) 
Og hun påpeger alle faggruppers bidrag til hvad der skal ske 

og på den måde når de frem til det væsentlige (ergo.st.).  
 
Det har været rart at min vejleder sad der … også for at sikre, 

at det var rigtigt det vi lavede (ergo.st.). 
 
Jeg kunne godt have brugt min vejleder hver dag, fordi jeg 

ikke føler mig så stærk i neurologiske patienter. .. jeg 

manglede hende bare, og jeg havde ikke haft hende i 

halvandet døgn der, og patienten var så kompleks, det var ikke 

lige sådan en patient, jeg har set før…. bare at man lige får 

det blik der, du gør det godt nok… (ergo.st.). 
 
Jeg var ikke så meget inde og se patienten, det plejer jeg, vi 

var jo rigtig mange (V/U). 
 
Det at vi sad to grupper i et rum, var måske en lille smule 

forstyrrende. Og vi (vejlederne) skal måske ikke være der på 

samme tid og facilitere, fordi når fys. sidder derovre, tænker 
hun måske, at det er det der hun gerne vil have, jeg går ind i 
(V/U). 

Vejledere/ undervisere har 
en helt central og 
afgørende rolle i forhold til 
at få sat fokus på det 
væsentlige i forløbene. De 
har også en central rolle i 
forhold til, at understøtte 
de studerende i den meget 
udfordrende læreproces 
det er at deltage i 
studieforløbet. 
Vejledere/ undervisere er 
selv i gang med at lære, at 
være vejleder i et 
interprofessionelt team. 
Samtidig er det en af de 
store udfordringer i 
studieforløbet, idet 
forløbene, i sin nuværende 
form, kræver mange 
vejlederressourcer. 
 
 
 
 

Det bør bemærkes, at det 
er en helt ny situation for 
vejledere/ undervisere at 
vejlede et team af 
studerende på tværs af 
fag, hvilket vil sige, at 
vejlederne selv er i en 
læringsproces. På lang 
sigt er det måske muligt at 
være færre vejledere til 
stede i forløbet, evt. på 
skift. Der kan måske også 
udvikles nye måder at 
vejlede på. 
Projektleder arbejder i 
øjeblikket på at søge 
midler, som bidrager til 
vejlederressourcer i 
forbindelse med 
implementering på øvrige 
afdelinger på AUH og 
lokalområder i Aarhus 
Kommune. 
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TEMA UDSAGN fra interviews og logbøger KONKLUSION TILTAG 

Medicinstuderendes 

deltagelse i 

studieforløbet 

 

 
Jeg tror, at der er for stor forskel på, og det er også noget 

af, det jeg har fundet ud af, at der er enorm stor forskel på 

pleje og terapi, træning og så det vi sidder og kigger på 

med blodprøver. For uanset hvor meget jeg selvfølgelig 

formidler til de andre grupper, andre fagpersoner kan jeg 

ikke sidde og diskutere en Feritin der er for lav eller høj, 

for vores faglighed er forskellig. Og det er ikke 

noget…ja… fagligt får jeg for lidt ud af det (med. stud.). 
 
Den (de andre faggruppers input) er enorm vigtig, jeg 

tager beslutning ud fra...vi er enormt afhængige af 

hinanden, men jeg har ikke behov for at observere dem 

imens de gør det, jeg har behov for, at de kommer med 

deres faglige vurdering, som jeg så..noget af det bruger 

jeg  og noget af det bruger jeg ikke  i min vurdering, så det 

er enormt vigtigt (samarbejdet) og det er ikke for at 

forklejne nogen (med.st.). 
 
Udviklingen har været utrolig positiv, men undervejs har 

jeg været frustreret over alt den tid man skulle bruge hos 

den ene patient, men det er jo den måde, I arbejder på i 

dagligdagen.  

Det har været utroligt lærerigt for mig som ny på 

afdelingen, både at kende afdelingen, og hvad afdelingen 
kan og hvad de forskellige arbejdsgrupper kan, så for mig 

at være ny på afdelingen og være med i InterTværs har 

 
De medicinstuderende giver 
udtryk for, at de har brug for 
informationer fra de 
samarbejdende professioner, 
men dialogen med de øvrige 
er ikke helt tydelig. De giver 
også udtryk for usikkerhed i 
hvad der er deres rolle/ 
opgave i det 
interprofessionelle team. 
Det kan tyde på, at der 
mangler en tydeligere 
beskrivelse af rollerne i 
teamet og hvad der helt 
præcist er den 
medicinstuderendes rolle. 
 
I et forløb var der ingen 
lægerepræsentant, i ét forøb 
indgik der en introlæge og i 
to forløb deltog en 
medicinstud. i hvert af de to 
forløb. 
Det beskrives af introlægen 
selv, at hun deltog lidt på 
sidelinjen idet hun hun deltog 

 
Der skal tages stilling til 
hvordan de 
medicinstuderende 
bliver en integreret del 
af studieforløbene. 
Hensigten er ikke at 
skabe kunstige 
læringssituationer, men 
at styrke samarbejdet på 
tværs af professioner. 
 
Som udgangspunkt 
foreslås det, at 
arbejdsgruppen 
suppleres med en læge 
fra sygehuset.  
Det er hensigtsmæssigt 
at der etableres et 
samarbejde med en 
praksiskoordinator fra 
medicinstudiet, således 
at planlægningen kan 
forløbe mest enkel. 
 
Det skal endvidere 
afklares hvem der er 
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været en god start. 

Den her InterTvæs gruppe vil have gavn af en, der kan 

være der noget mere (gik selv meget til og fra) og også en 

med.stud., som har lidt mere erfaring. Men man kan også 

støtte den op med en vejleder.  

Og hvis det er planlagt i længere tid, så kan det lægges 

ind i planen (med.stud.). 
 
Meget lærerigt. Spændende at se andre fagpersonernes 

forskellige syn på samme emne (med.stud.). 
 
Læger arbejder generelt mere selvstændigt end andre 

faggrupper. Det kan være svært for de andre faggrupper 

at sætte sig ind i, da deres arbejde mere naturligt lægger 

op til teamabejde. Læger skal være bedre til at dele ud af 

deres viden om patienten, med fx blodprøver, symptomer 

mm. Det er svært som læge at vide, hvad de andre er 

interesseret i, at vide noget om (med.stud.). 
 
Jeg har nok ikke været god til at spørge jer om, hvad I har 

brug for. 

Jeres undersøgelser er jo egentligt det samme som jeg 

egentligt gør, så bliver det også vurderet der og så få dem 

koblet sammen med de undersøgelser. 

Den der GOSE screening, jeg blev meget forundret og 

overrasket over, hvor der var nogen observationer, som 
jeg havde set men ikke registreret og så sætter I ord på 

med GOSE, det betyder det og nååh ja se de der kliniske 

billeder og få sat ord på (med.st.). 
 

i konferencerne og ellers gik 
lidt til og fra. Hun var på en 
temadag væk fra teamet i 
første uge og deltog ikke i 
anden uge. 
De to med.stud. deltog i 
konferencerne gik stuegang, 
styrede målsamtalen og 
derudover vurderende 
prøvesvar mv.  
De deltog i udarbejdelsen af 
synopsen og fremlæggelsen i 
anden uge, men deltog ikke i 
praktikken i primær sektor. 
Dvs. deres roller i teamet har 
været lidt perifere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ansvarlig for at vejlede 
de medicinstuderende i 
primær sektor. 
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De medicinstuderende kørte et parallelt forløb, de var ikke 

en del af gruppen. Når gruppen sad og talte og planlagde, 

så sad de og kiggede et andet sted hen, pludselig så gik de 

(V/U). 
 
Hvis man tænker på, at studieforløbene skal køre i drift, 

ligger det på et dårligt tidspunkt for de 

medicinstuderende. De foreslog selv, at det skulle være på 

et tidligere semester, eller meget meget tidligere på 

semestret, hvor det ikke er så tæt på eksamen, for eksamen 

fylder så meget. Og så skal de forberedes meget bedre på, 

hvad det her går ud på, for det handler ikke om  at være i 

praktik som medicinstuderende, og lære at blive læge. Det 

handler om, at være i praktik for at lære interprofessionelt 

samarbejde (V/U). 
 

Derfor kunne lidt mere vejledning i starten af ugen være 

helt optimal. Det er ikke nok at have vejledere fra 

fys/ergo/sygepleje - der skal også være en lægevejleder 

tilstede hele ugen, hvis det skal fungere optimalt 
(med.stud.)  
 
Vi er godt klar over hvordan man udføre personlig pleje, 

påklædning, mobilisering osv. Læringselementet 

forsvinder når der bliver lagt op til at vi skal stå og se på 

hinanden. Der skal være et formål med det (med. stud.). 
 

Jeg har haft svært ved at se, hvad min rolle i projektet har 

været (med.stud.) 
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For os andre faggruppemæssigt, synes jeg det har været 

rigtigt lækkert, at have med.stud. med, fordi man netop 

har den der som ergo, ikke sygt stor viden om medicin og 

lidelse og sådan noget, hvor det har været rigtig rart og 

trygt på en eller anden måde, at kunne læne sig lidt op af 

med.stud. og sige hvad betyder det der Parkinson, og hvad 

betyder det med medicinen egentligt. Altså komme med de 

der dumme spørgsmål  til..kan der være bivirkninger, kan 

det spille ind på det, så på den måde, synes jeg også 

sparringen har været rigtig vigtig og også meget 

interessant, at høre dig og lægen tale sammen, hvor man 

så kan spørge ind til det. Så på den måde synes jeg, 

lægefunktionen også er rigtig rar at have med (ergo.st.). 
 
Når hun (lægen) siger, det du siger som spl.stud, 

ergo.stud, fys.stud og med.stud., det er alle sammen 

vigtige elementer i forhold til, at forstå hvad den her 

patient har af problemstillinger, og når I det får det samlet 

alt sammen, så kan I jo godt se, at det er det her det 

handler om, og så kunne de pludselig se hvad det fælles 

mål var. Og den medicinstuderende som sad der, kunne 

pludselig se, hold da op, hun havde faktisk en rigtig stor 

opgave i det her, for hun havde ikke været klar over, at 

når man har en hoftealloplastik, så har man smerter 

svarende til panodil, hende her fik morfinpræparater i 

store mængder, hun var svimmel, hun faldt og hun havde 
kvalme. Og det havde de ikke selv kunnet løfte det op til, at 

se og det kunne vi heller ikke, som den faggruppe vi har, 

men det kunne lægen, og så pludselig var der noget for 

den medicinstuderende og gribe i… så det kan hun 

 
De øvrige studerende i teamet 
giver udtryk for et ønske om, 
at de medicinstuderende 
deltager i forløbet. De vil 
meget gerne samarbejdet, 
som det anser for 
hensigtsmæssigt i forhold til 
det samlede patient/ 
borgerforløb. 
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(lægen), og hun har en helt anden autoritet end nogen 

anden (ergo.st.). 
 
Mit billede af hvordan du (med.stud.) har brugt det 

tværfaglige samarbejde, er at du har indhentet 

informationer til, hvad du kunne bruge i din stuegang, er 

hvad du har lagt vægt på? (ergo.st.) 
 
Men det har også været rart at kunne sparre med 

medicinstud. (ergo.st.). 
 
Os tre vi har jo skiftes til at gå med ind til hinanden og se 

behandlingen og plejen for at få viden om hinandens 

faglighed, arbejdsgang. For også at få en bedre forståelse, 

hvad laver vi og kan vi supplere hinanden, og også får øje 

på nogen af de samme undersøgelser, vi laver og ting vi 

laver. Der ville jeg gerne have været mere med lægen inde 
(ergo.st.). 
 
Ja det synes jeg også, og lægen ved jo alt… (fys.st.). 

 



Erfaringsopsamling, 2. pilotafprøvning, InterTværs. 
September 2014 

Konklusioner og foreslåede tiltag 
- fremkommet i erfaringsopsamlingen. Først er konklusionerne nævnt, herefter er 
tiltagene skrevet med fed. 
 

Interprofessionalitet - Studerendes optagethed 

• Studieforløbet opleves som spændende og meningsfuldt, men også svært og 
udfordrende. De studerende er bevidste om, at det har en positiv indvirkning 
på deres læring og giver udtryk for, at de har lært noget om hinandens 
fagligheder. 

Det er ikke hensigten at de studerende skal udfordres, i en grad så de 
bliver syge, men da de samtidig giver udtryk for, at de ikke ville have 
været det foruden, og mener det har en positiv indvirkning på deres 
læring, ønskes modellen bevaret i sin fulde form. 

 

• Et team af studerende prøvede at udføre hinandens arbejdsopgaver, under 
vejledning, hvilket de gav udtryk for gav et godt indblik i hinandens 
arbejdsområder. 
Dette gav anledning til en del diskussion i forbindelse med fremlæggelsen, og 
også undren og betænkelighed fra nogle af de øvrige vejledere/ undervisere. 

 
Hvad de studerende præcist lærer af, at udføre hinandens arbejdsopgaver 
er ikke tydeligt, men måske er det et område, der kan undersøges 
nærmere. Det er dog ikke formålet med projektet. 

 

• Forløbet har skabt en nysgerrighed på hinandens arbejdsområder, som de 
studerende sandsynligvis kan bruge fremadrettet i samarbejdet med andre 
faggrupper. 

 

Interprofessionalitet - Studerendes opgaver 

• De studerende har fået en styrket deres egen monofaglighed og i høj grad en 
øget bevidsthed om de andre studerendes fagligheder og hvad disse 
fagligheder kan bidrage med i plejen og behandlingen af patienten/ borgeren. 
Denne klarhed om egen monofaglighed og de øvrige fagligheder er en 
forudsætning for det interprofessionelle samarbejde, som er et af formålene 
med studieforløbet. 

Temaet er i vid udstrækning argumenter for, at studieforløbene med 
fordel kan implementeres. 

 

• Der skal være en fælles viden, som faggrupperne skal dele, men samtidig skal 
der skabes rum for den monofaglige professionsviden. 

 
Den ene viden udelukker ikke den anden, men for ikke at øge 
kompleksiteten i studieforløbene yderligere er det hensigtsmæssigt, at der 
primært er fokus på at dele viden professionerne imellem, dvs. det er det 
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interprofessionelle der i fokus. De studerende kan i den øvrige del af deres 
uddannelse fokuserer på den monofaglige professionsviden. 

 

• Kendskabet til hinandens fagligheder har øget respekten for hinandens fag, og 
det er blevet tydeligt og for de studerende, at alle faggrupper bidrager med 
noget relevant og vigtigt til det sammenhængende patient/ borgerforløb. De 
har nu konkrete eksempler, på hvad de enkelte faggrupper kan bidrage med, 
og som de giver udtryk for at kunne bruge fremadrettet 

 

• De studerende bliver opmærksomme på, at de ikke har fælles sprog 
 

Vigtigt at der bliver sat fokus på sprog – hvordan anvendes og forstås de 
enkelte ord. 

 

• De studerende giver udtryk for, at det er udbytterigt at lære af, med og om 
hinanden. 

 
Hvis de studerende har tid og overskud, kan de evt. gives ansvar for 
enkelte undervisningsopgaver i studieforløbet. 

Interprofessionalitet: Teamsamarbejde og ledelse 

 

• De studerende giver udtryk for at det har været en positiv og samtidig 
udfordrende oplevelse, dels at være en del af team og dels at lede et team. De 
har oplevet vigtigheden af, at have en teamleder, set fordelene ved at 
samarbejde i team. Samtidig giver de udtryk for, at det er noget man skal øve 
sig på – særligt det at skulle prioritere - og at vejlederne/ underviserne har en 
vigtig vejlederopgave i den proces. 

Som en underviser foreslår, kan vi med fordel undervise de studerende 
(kort) i teamledelse og – samarbejde. 

Vigtigt at vejlederne er anerkendende overfor kompleksiteten i 
teamlederfunktionen. 

På 2-dages kurset3 for vejledere/ undervisere er dette et fokusområde. De 
to undervisere på kurset kan med fordel læse erfaringsopsamlingen og 
kvalificere deres kursus i forhold til denne. 

Da der er forskel på at vejlede en enkelt studerende monofagligt og 
vejlede et team på tværs af fagligheder, kunne det være interessant og 
måske kvalificere vejledningen, hvis vejlederne fik vejledning på deres 
vejledning.  

 
Ledelsesaspektet i det sammenhængende patient/ borgerforløbet er 
tilsyneladende central. Derfor kan dette med fordel gøres mere eksplicit i 
de kommende forløb – evt. kan de studerende i deres synopsis have et 

                                                 
3 Alle vejledere/ undervisere tilbydes et to-dages kursus med fokus på interprofessionel læring og 
samarbejde, herunder tværprofessionelt samarbejde. Udbydes af Region Midts kursusafdeling. Kurset 
er udformet i samarbejde med projektlederen på InterTværs. 
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særligt undersøgende fokus i retning af ”hvem der leder patient/ 
borgerforløbet”? 

 
Interprofessionalitet: Interprofessionel konference 
 

• De studerende giver udtryk for at konferencerne er tidsrøvende, men også 
nødvendige i forhold til læring og samarbejde.  
Det er dog vigtigt, at strukturere konferencen og styre tiden. 

 
Der er ikke umiddelbart noget der peger i retning af, at der skal ændres 
noget ved strukturen i konferencerne, men det er vigtigt, at nye vejledere/ 
undervisere vejledes i hvordan konferencerne med fordel kan afvikles – 
dels på det to-dages kursus de skal deltage i og dels i introduktion af 
studieforløbene. 

 
Interprofessionalitet: Fælles mål - Patientens/ borgerens mål 
 

• De studerende giver udtryk for, at arbejdet med de fælles mål, har øget deres 
bevidsthed om, at det er patienten/ borgerne der er kerneopgaven, og at de som 
fagprofessionelle bidrager ind i patienten/ borgerens forløb på dennes 
præmisser.  

 
I næste studieforløb kan vi med fordel sætte øget fokus på, at arbejde med 
fælles mål. 
På Geriatrisk Afdeling er det en naturlig del af dagligdagen at udarbejde 
fælles mål, på Neurologisk Afdeling og i Aarhus Kommune gøres det i 
nogen grad, og på Neurokirurgisk Afdeling slet ikke. Så afhængig i på 
hvilke afdelinger og lokalområder de studerende fremover skal hen, skal 
de fælles mål have særlig opmærksomhed.  
 
Arbejdet med fælles mål skal fortsat være en del af undervisningen på det 
to-dages kursus. 

 
Patientens/ borgerens overgang mellem sygehus til hjemmet 
 

• De studerende er positive over forløbet i primær og er blevet nysgerrige på de 
udfordringer der er i overgangen mellem de to sektorer. De har endvidere fået 
en opmærksomhed på nogle områder hvor de selv kan styrke sammenhængen 
og kvalificere forløbet og samarbejdet. 

 
De studerende giver udtryk for, at deres samarbejdspartnere i primær har 
forskellige forudsætninger for, at forstå dokumentation og overlevering. 
Hvordan kan de professionsstuderende lære at se ex. Sundhedshjælpernes 
faglighed, når vi forudsætter at gensidig respekt er central. 
Hvordan kan vi hjælpe og guide dem til det? 

 
I næste studieforløb vil vi tilstræbe at forløbet i primær forlænges. 
Vi vil endvidere tilstræbe at detailplanlægge forløbet yderligere, da der 
fortsat er lidt uklarhed om hvad der skal forgå i 2, uge og hvordan. 
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Konkret har en klinisk underviser fra Aarhus Kommune sagt ja til dels at 
modtage de studerende i 2. uge og dels, at være med til at planlægge ugen. 
 
I næste studieforløb kan det med fordel tilstræbes, at have en særlig 
opmærksom på hvilken betydning forskellig uddannelsesbaggrund kan 
have, og drøfte hvilken betydning gensidig respekt har.  

 

Patient- borgerrettehed i forløbene 

 

• De studerende oplever det som meget positivt at følge en navngiven patient. 
De er nysgerrige på netop deres patient/ borger. 
Mhp. udvikling af en robust studiemodel er det ikke realistisk, at alle 
studerende følger den samme patient i uge 2.   

 
Der kan med fordel arbejdes videre med en tilretning af modellen, så de 
studerende får en oplevelse af, hvordan det er gået ”deres” patient. 
Interviewet som de studerende laver med patienten i uge 2 er måske ikke 
tilstrækkeligt, til at give dem indblik i dette. 

 
Studerendes læring (der gives også udtryk for dette under de øvrige temaer) 

 

• De studerende er blevet opmærksomme på, at de forskellig fagprofessioner og 
samarbejdet imellem dem bidrager positivt til patientens forløb. 

Temaet er argumenter for, at studieforløbene med fordel kan 
implementeres. 

 
Organisering af studieforløbene 
 

• Ergoterapeut-, fysioterapeut- og diætiststuderende var udvalgt til at deltage i 
projektet, hvilket de giver udtryk for har øget deres motivation. 

 
Da studieforløbene er tænkt implementeret på en række afdelinger og de 
studerende, som er på afdelingen på et givent tidspunkt, så indgår i 
forløbet, er det ikke umiddelbart nogle udsagn der kan få indflydelse på 
hvordan studerende medtages i fremtiden. 

 

• Der er nogle udfordringer i detailplanlægningen af studieforløbene i de enkelte 
afdelinger, men det må i høj grad betragtes som ”begyndervanskeligheder”. 

 
Disse ”begyndervanskeligheder” skal blot justeres i fremtidige forløb. 

 

• De studerende og nogle af vejlederne giver udtryk for at studieforløbet er 
løsrevet fra virkeligheden, og dermed giver dem et urealistisk billede af plejen/ 
behandlingen. 

 
Spørgsmålet er om det er muligt at ændre på dette. Hvis de studerende 
skal lære at samarbejde forudsætter det, at de har tid til at lære om 
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hinandens professioner og tid til at kommunikere og mødes. Det er kun 
muligt, hvis de får hjælp til nogle af opgaverne. 
Formålet med projektet er ikke, at de studerende lærer drift, men 
derimod noget om kommunikation og interprofessionelt samarbejde, 
hvilket kræver tid og fordybelse. 
Driften har de studerende mulighed for at have fokus på i den øvrige del 
af deres uddannelse. 

 

• Det har ikke været tydeligt for alle studerende, hvad studieforløbet indebar. 
 

Introduktionen til det næste forløb kan med fordel være mere konkret i 
forhold til at beskrive studieforløbet. 

 

• Faste aftaler og forventningsafstemning er tilsyneladende væsentlig på flere 
niveauer i projektet og også i teamet af vejledere. 

 

• Når vejlederne/ underviserne vejleder to teams er det endnu mere vigtigt at 
have fast aftaler. 

 
Vejledere/ undervisere skal informeres om og støttes i, at træffe klare 
aftaler og lave daglig forventningsafstemning i forhold til næste dags 
vejledning i deres team.  

 

• Vejledere/ undervisere i det ene team blev særligt udfordret da det ene team af 
studerende havde mange uenigheder, som de brugte rigtig meget tid og energi 
på. Vejledere/ undervisere var i tvivl om hvad de skulle stille op. 

 
De to undervisere på to-dages kurset kan med fordel bruges til at sparre 
med i forhold til hvordan man med fordel kan forholde sig i sådan en 
situation: Og fremadrettet kan en sådan drøftelse med fordel være en del 
af kurset. 

 

• Det er fortsat en logistisk udfordring, at afvikle studieforløbene. En del af 
denne udfordring vil blive imødekommet, hvis det er studerende som allerede 
er i en given afdeling, når forløbene afvikles. Endvidere vil det imødekomme 
de studerendes frustration ved, at skulle indgå i plejen og behandlingen af en 
patientgruppe som de har sparsomt kendskab til og på en for dem ny afdeling. 
Hvis det er studerende tidligere i deres uddannelsen vil det også imødekomme 
de studerendes frustration over, at forløbet ligger tæt på deres kliniske 
eksamen. 

 
Der er planlagt et enkelt pilotforløb i uge 38 + 39 med inddragelse af 
medicinstuderende (tidligt på 6. semester på kandidatdelen), 
sygeplejestuderende på modul 11 og ergoterapeut- og 
fysioterapeutstuderende på modul 9. Hvis det viser sig, at de studerende 
på disse niveauer kan honorere kravene i forløbet, er en del af de 
logistiske udfordringer imødekommet. 
Endvidere tilgodeser det de øvrige bekymringer som nævnt i 
konklusionen. 
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• De studerende giver udtryk for at være tilfredse med synopsen og 
fremlæggelse af denne, og fortæller endvidere at de har bidraget positivt til 
deres læring. 

 
Synopsis og fremlæggelse foreslås fortsat i den nuværende form 

 

• De studerende giver udtryk for at være tilfredse med logbogen, og fortæller 
endvidere at den har bidraget positivt til deres læring. De foreslår en enkelt til 
retning, i forhold til de studieforløb, hvor det ikke er den samme patient de 
studerende følger. 

 
Logbogen foreslås fortsat i den nuværende form, med enkelte tilrettelser – 
se konklusionen. 

 

• De studerende har nogle ønsker om undervisning. 
 

Disse ønsker foreslås drøftet i arbejdsgruppen. 
 

• Trello, som blev anvendt som en fælles elektronisk platform i studieforløbet, 
beskrives overvejende som positiv. Dog med enkelte fejl, som primært kan 
tilskrives, at det er en for deltagerne ukendt platform. 

 
Trello ønskes anvendt i næste afvikling af studieforløbet, men med øget 
fokus på vejledning og støtte til brugerne. Denne støtte og vejledning gives 
af APP Lab på AUH i samarbejde med MTIC. 

 

• Vejledere/ undervisere har en helt central og afgørende rolle i forhold til at få 
sat fokus på det væsentlige i forløbene. De har også en central rolle i forhold 
til, at understøtte de studerende i den meget udfordrende læreproces det er at 
deltage i studieforløbet. 
Vejledere/ undervisere er selv i gang med at lære, at være vejleder i et 
interprofessionelt team. 
Samtidig er det en af de store udfordringer i studieforløbet, idet forløbene, i sin 
nuværende form, kræver mange vejlederressourcer. 

 
Det bør bemærkes, at det er en helt ny situation for vejledere/ undervisere 
at vejlede et team af studerende på tværs af fag, hvilket vil sige, at 
vejlederne selv er i en læringsproces. På lang sigt er det måske muligt at 
være færre vejledere til stede i forløbet, evt. på skift. Der kan måske også 
udvikles nye måder at vejlede på. 
Projektleder arbejder i øjeblikket på at søge midler, som bidrager til 
vejlederressourcer i forbindelse med implementering på øvrige afdelinger 
på AUH og lokalområder i Aarhus Kommune. 

 
Medicinstuderendes deltagelse i studieforløbet 

• De medicinstuderende giver udtryk for, at de har brug for informationer fra de 
samarbejdende professioner, men dialogen med de øvrige er ikke helt tydelig. 
De giver også udtryk for usikkerhed i hvad der er deres rolle/ opgave i det 
interprofessionelle team. 
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Det kan tyde på, at der mangler en tydeligere beskrivelse af rollerne i teamet 
og hvad der helt præcist er den medicinstuderendes rolle. 

 
I et forløb var der ingen lægerepræsentant, i ét forløb indgik der en introlæge 
og i to forløb deltog en medicinstuderende i hvert af de to forløb. 
Det beskrives af introlægen selv, at hun deltog lidt på sidelinjen idet hun  
deltog i konferencerne og ellers gik lidt til og fra. Hun var på en temadag væk 
fra teamet i første uge og deltog ikke i anden uge. 
De to medicinstuderende deltog i konferencerne gik stuegang, styrede 
målsamtalen og derudover vurderende prøvesvar mv.  
De deltog i udarbejdelsen af synopsen og fremlæggelsen i anden uge, men 
deltog ikke i praktikken i primær sektor. 
Dvs. deres roller i teamet har været lidt perifere. 

 
Der skal tages stilling til hvordan de medicinstuderende bliver en 
integreret del af studieforløbene. 
Hensigten er ikke at skabe kunstige læringssituationer, men at styrke 
samarbejdet på tværs af professioner. 
 
Som udgangspunkt foreslås det, at arbejdsgruppen suppleres med en læge 
fra sygehuset.  
Det er hensigtsmæssigt at der etableres et samarbejde med en 
praksiskoordinator fra medicinstudiet, således at planlægningen kan 
forløbe mest enkel. 
 
Det skal endvidere afklares hvem der er ansvarlig for at vejlede de 
medicinstuderende i primær sektor. 

 
I et enkelt af teamene deltog en sundheds- og ernæringsstuderende. Den studerendes 
deltagelse er ikke undersøgt specifikt, men den umiddelbare oplevelse af deltagelsen, i 
forbindelse med læsning af logbog og synopsis, er meget positiv. Den studerende 
giver udtryk for, at det har været meget lærerigt at deltage og siger bl.a.: Det har 

været en super positiv oplevelse, jeg ville også ønske at alle havde den her oplevelse 

som vi har haft i en eller anden udformning . Ligeledes givere vejledere/ undervisere 
udtryk for, at det har været udbytterigt for teamet og patienten at have 
ernæringsperspektivet med. 

Den videre plan 
 
De fremkomne tiltag er godkendt af styregruppen og drøftes herefter i 
arbejdsgruppen, som er ansvarlig for at tage handling på de foreslåede tiltag. 
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Projektleder 
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