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Forord 
 
Hensigten med dette projekt har været at udvikle en studiemodel, som imødekommer 

de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i forhold til styrkelse af det 

sammenhængende patient-/ borgerforløb. 

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 at  

 styrke de studerendes kompetencer i at samarbejde og kommunikere med 

patienter, pårørende og kollegaer indenfor og på tværs af organisationen.  

 
Hensigten med denne rapport er at inspirere til etablering af interprofessionelle, 

tværsektorielle studieforløb indenfor sundhedsvæsenet. 

Rapporten er udarbejdet på en måde, så den er handleanvisende i forhold til at etablere 

studieforløb, som giver studerende mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er 

beskrevet i formålet for studieforløbsmodellen InterTværs. 

 
 
 
På vegne af projektgrupperne 
 
Projektleder Tina Kramer 
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Baggrund 

Undervejs i projektet har der været afviklet tre pilotforløb på tværs af sektorer i 

Aarhus Kommune og på Aarhus Universitetshospital: Geriatrisk Afdeling, 

Neurologisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling. De implicerede studerende i 

forløbet er sygepleje-, fysioterapeut -, ergoterapeut-, medicin- og ernærings-/ 

sundhedsstuderende.  

For yderligere uddybning af baggrunden for projektet henvises til projektbeskrivelse, 

2013. Der henvises endvidere til erfaringsopsamlinger af pilotforløbene1. 

Styregruppen besluttede i november 2014, at de beskrevne studieforløb med fordel 

kan implementeres i Aarhus Kommune og på Aarhus Universitetshospital. 

Spredningen af modellen planlægges over en toårig periode. 

Indledning 

I første del af rapporten beskrives studiemodellen i sin nuværende form, dvs. der 

sættes fokus på de elementer, der undervejs i projektet er fundet særligt væsentlige at 

fastholde med henblik på at opfylde hensigten med projektet. 

 

Visionen er: 

 At alle relevante kliniske uddannelsessteder på Aarhus Universitetshospital og i 

Aarhus Kommune, i samarbejde med VIA University College, Aarhus Universitet, 

Medicinstudiet afvikler uddannelsesforløb inspireret af studiemodellen 

InterTværs. 

 At alle relevante kliniske uddannelsessteder har formuleret muligheder i form af 

hvilke studenterprofessioner der er repræsenteret på stedet, hvilke patientgrupper 

der er repræsentative og hvilke samarbejdspartnere på tværs af afdelinger og 

sektorer der har relevans for studieforløbene. 

 At sundhedsuddannelserne på VIA University College og Aarhus Universitet, 

Medicinstudiet skriver interprofessionelle og tværsektorielle perspektiver ind i 

uddannelsesforløb. 

 

Anden del af rapporten omhandler en implementeringsstrategi for studiemodellen med 

afsæt i visionen. 

                                    
1 http://www.auh.dk/uddannelse 
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Studiemodellen InterTværs 
 
I dette afsnit beskrives de elementer, som er fundet væsentlige at fastholde med 

henblik på at opfylde formålet for studiemodellen. 

For at understøtte stabiliteten peges der på vigtigheden af veltilrettelagte og 

velbeskrevne studieforløb på tværs af professionerne.  

Patient/ borger perspektivet 
Patient/ borgerforløbet er det bærende princip i studieforløbet, hvilket betyder at der i 

planlægning af forløbene bør tages afsæt i de patient/ borgerforløb, der er i den givne 

kontekst. Der er tale om ”murstensløse” forløb, som organiseres i forhold til 

patientens/ borgerens forløb på tværs af professioner, afdelinger og sektorer.  

 

Udarbejdelse af og orientering imod fælles mål, som er patientens/ borgerens mål, er 

helt centralt i studieforløbet. 

Teamet af studerende udarbejder i fællesskab med patienten/ borgeren mål for dennes 

pleje og behandling i forløbet. Mål som kan ændre sig, og dermed justeres når 

patienten flytter fra en afdeling til en anden eller hjem til sig selv. Målene skal altid 

være patientens/ borgerens mål. 

Til inspiration for afholdelse af målsamtale henvises til (bilag 1: Beskrivelse af 

afdeling G’s målsamtale).  

Interprofessionel læring og samarbejde IPLS 
Som ramme og pejlemærke for InterTværs er valgt interprofessionalitet.  

Kendetegnede for interprofessionalitet er, at faggrupperne organiseres i et fællesskab, 

hvor de samarbejder om at formulere fælles mål og udvikle fælles hverdagsrutiner 

samtidig med, at de skal løse en række fagspecifikke opgaver (Just og Nordentoft, 

2012). 
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I modellen herunder illustreres interprofessionalitet: 

 
Jakobsen, F (2011): Learning with, from and about each other. Outcomes from an interprofessional training unit. 

 

De professionsstuderende skal således ikke varetage hinandens arbejdsopgaver men 

samarbejde om opgaverne og have viden om og forståelse for hinandens faglighed.  

Andre kendetegn ved interprofessionalitet er, at de studerende lærer med, af og om 

hinanden2.  

Dette fordrer at de studerende planlægger, udfører og evaluerer pleje og behandling af 

patienten/ borgeren i fællesskab. Det er afgørende, at de bliver givet ansvaret for 

plejen og behandlingen af patienten/ borgeren, under vejledning og støtte, men med 

en klar forventning om at ansvaret er de studerendes. 

 

En daglig interprofessionel konference om morgenen/ formiddagen, hvor studerende 

og vejledere/ undervisere deltager, er afgørende for at der skabes rum for 

planlægning, koordinering, refleksion og samarbejde. 

Konferencen bør ligge på et fast tidspunkt og varer ca. 45 minutter. Konferencen må 

ikke tage unødig tid fra de studerendes mulighed for at øve pleje og behandling. 

Erfaringsmæssigt har det vist sig væsentligt, at de fastsatte tidspunkter overholdes og 

at teamlederen leder konferencen på en måde, så alle relevante områder drøftes og 

alle faggrupper får mulighed for at bidrage med deres perspektiv.  

Patienten deltager ikke i den interprofessionelle konference. 

 

                                    
2 www.ipls.dk  
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De studerende organiserer sig som et team, hvor afklaring af roller og samarbejdsform 

er afsættet for det videre samarbejde. De studerende kan med fordel skiftes til at være 

teamleder, så denne rolle øves af alle. Teamlederne leder de interprofessionelle 

konferencer og har den primære kontakt til det øvrige personale og på tværs af 

afdelinger og sektorer. Teamlederen forventes at have overblikket over patientens/ 

borgerens forløb.  

De studerende undervises (kort) i teamledelse og teamsamarbejde den første dag i 

forløbet. 

Relationel koordinering 
Relationel koordinering er ligeledes valgt som ramme for InterTværs.  

Relationel koordinering er udviklet som et værktøj til at fremme kommunikationen og 

samarbejdet omkring patienten/ borgeren (Gittell, 2012). Der peges på, at når de 

involverede fagprofessionelle har fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, så 

påvirkes deres indbyrdes kommunikation, således at den bliver hyppig, rettidig og 

problemløsende. Derved bidrager kommunikationen positivt til arbejdet med fælles 

mål, fælles viden og gensidig respekt, resulterer i et godt samarbejde og ikke mindst 

til bedre ydelser for patienten. 

Studerendes deltagelse i patientens forløb på hospitalet 
Som tidligere nævnt udarbejder teamet i fællesskab med patienten/ borgeren mål for 

dennes pleje og behandling i forløbet. Teamet er ansvarlige for én til to patienter og 

dennes pårørende i studieforløbet på hospitalet.  

Udover at varetage pleje- og behandlingsopgaver for patienten er det også teamet som 

planlægger, koordinerer, dokumenterer og varetager alle opgaver i forbindelse med 

modtagelse/ overflytning/ udskrivelse.  

Teamet af studerende får ansvaret for patienten efter de er blevet introduceret til forløbet 

mandag morgen, og har læst om patienten. De overdrager ansvaret for patienten og 

videregiver de opgaver, der endnu ikke er varetaget, til det øvrige personale ved 14-tiden, alt 

efter aftale i de enkelte afsnit.   

 

Studerendes deltagelse på tværs 
I første pilotforløb fulgte teamet af studerende en navngiven patient/ borger i hele 

forløbet på to uger. Først en uge på sygehuset og dernæst en uge i patientens eget 

hjem. Det var lærerigt for teamet at opleve overgangen fra sygehus til hjem, men det 
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er ikke logistisk muligt at gennemføre forløb i lighed hermed, når ambitionen er at 

tilbyde sådanne forløb til mange studerende. I de efterfølgende afprøvninger er derfor 

valgt en model, hvor teamet af studerende følger en patient, i nogle tilfælde har det 

været to patienter, i den første uge på sygehuset. Dernæst har de fulgt en borger med 

lignende diagnose/ problemstillinger i anden uge i dennes eget hjem eller på et 

lokalcenter.  

I anden uge har teamet af studerende endvidere besøgt og interviewet, den patient de 

har fulgt i uge 1, i dennes eget hjem. I interviewet har der været fokus på borgernes 

oplevelser af forløbet. Teamet har også fulgt dokumentgangen for de dokumenter, der 

relaterer sig til borgere med lignende diagnoser/ problemstillinger.  

I forløbet er der et særligt fokus på udskrivelse som kommer til udtryk ved at 

udskrivelsen medtænkes allerede ved indlæggelsen. Teamet af studerende har 

ligeledes fokus på hvad der sker i overgangen fra udskrivelse et sted til modtagelse et 

andet – hvem har ansvaret for overgangen? 

Studerendes deltagelse i borgerens forløb i primær sektor 
Teamet af studerende er ansvarlig for én eller to borgere, som tidligere har været 

indlagt med en lignende diagnose, og fortsætter arbejdet med den fælles 

målformulering med borgeren. Teamet observerer hvorledes hospitalets dokumenter 

får liv i borgerens rehabiliteringsforløb, hvem der leder borgerens forløb, overgange 

mellem hospital og primær sektor, samt hvordan professionerne samarbejder i relation 

hertil. Teamet af studerende reflekterer over hvordan der skabes sammenhæng i 

patient/ borgerforløbet. 

Teamet varetager pleje- og behandlingsopgaver for borgerne samt planlægger, 

koordinerer og dokumenterer disse. 

Teamet interviewer patienten, som de har varetaget plejen og behandlingen af i første 

uge og som er blevet udskrevet, sidst i uge to. 

 

Teamet af studerende bør holde pauser sammen i forløbet, da det er i pauserne, de 

studerende har mulighed for at lære hinanden at kende og reflektere over hvad de har 

lært. 

Transition  
Patient-/ borgerforløbet er et bærende fokus i de studerendes forløb.  
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Teamet af studerende følger et menneske, hvor vedkommende er patient under 

indlæggelsen til eget hjem hvor vedkommende bliver borger. Patienten bevæger sig 

fra en logik i et system, til at blive borger i en anden logik i et andet system. Kralik 

beskriver, at mennesker gennemgår transition, når de skal tilpasse sig nye situationer 

under nye omstændigheder med henblik på at indarbejde ændringerne i deres liv 

(2006). Meleiss’ har udviklet sin transitionsteori på baggrund af studier af forskellige 

transitioner, heriblandt syg/ rask og sygehus/ hjem (2010). Teorier som de studerende 

med fordel kan inddrage i deres forløb, når de følger patientens sygdomsforløb fra 

patient til borger og fra sygehus til hjem. 

Organiseringen af studieforløbet  
Den udarbejdede model beskriver et studieforløb over to uger, men da patient/ 

borgerforløbet er det bærende princip er der mulighed for at tilpasse længden af 

studieforløbet til den enkelte kontekst. Længden af perioden er valgt at praktiske 

grunde, da det umiddelbart er håndterbart, og fordi dette tidsperspektiv er blevet 

anvendt i andre studieunits, som projektet er inspireret af (Jakobsen, 2011). 

 

I pilotforløbene har de studerende primært haft ansvaret for én patient/ borger. 

Antallet kan med fordel afhænge af hvor komplekse pleje- og behandlingsforløb, der 

er tale om, og hvilke kompetencer de studerende er i besiddelse af.  

 

I den første uge af studieforløbet samarbejder teamet af studerende på et sengeafsnit, 

hvorefter de følges ud på et lokalcenter og til borgerens hjem, hvor de fortsætter 

samarbejdet med borgeren. Alternativt kan teamet af studerende starte i primær på et 

lokalcenter i tilknytning til borgerens eget hjem og tilbringe den første uge der. Anden 

uge kan de tilbringe på en sygehusafdeling. I projektet har den alternative mulighed 

ikke været afprøvet, men været udtrykt som et ønske fra bl.a. kliniske vejledere i 

primær. 

Uanset om teamet af studerende starter forløbet i primær eller sekundær anbefales det, 

at der er sammenhæng i de problemstillinger patienterne/ borgerne har, således at de 

studerende har mulighed for at undersøge sammenhænge og pleje- og 

behandlingsmuligheder i de to sektorer. Ex hvordan ser det typiske forløb ud for en 

patient/ borger med en hoftenær fraktur? 

Der er endnu ikke udarbejdet et dokument, som beskriver et forløb med start i primær. 
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Kliniske vejledere og undervisere 
Kliniske vejledere/ undervisere vejleder på en måde som adskiller sig fra den måde, 

de har vejledt på tidligere. I InterTværs skal de vejlede på tværs af professioner og 

sektorer, og de skal vejlede et team af studerende. Udover den professionelle 

vejledning som de har stor erfaring med, skal de i InterTværs facilitere 

interprofessionelle læreprocesser.  

Kliniske vejledere/undervisere danner i lighed med de studerende et team, hvilket 

fordrer at de har et vist kendskab til hinanden forud for opstart at forløbet. Udover at 

vejledere/ undervisere skal introduceres til studieforløbet, kan de med fordel drøfte 

rolle- og opgavefordeling, opfattelse af faggrænser og detailplanlægning af 

studieforløbet. Planen for studieforløbet må gerne være meget detaljeret, dog med 

mulighed for fleksibilitet. Som vejleder/ underviser skal man være forberedt på at 

kunne agere i det uforudsigelige. 

 

Som en del af kompetenceudviklingen af kliniske vejledere/ undervisere forud for 

indgåelse i InterTværs, er det en forudsætning, at de deltager i et to dages kursus, som 

er udviklet til netop denne målgruppe. For nærmere information om kurset: IPLS for 

vejledere.3 

Et muligt indsatsområde fremadrettet kan med fordel være at give kliniske vejledere/  

undervisere sparring på deres vejledning.  

 
Det er en stor udfordring at være vejleder i forløbet. Særligt de første gange forløbet 

afvikles kræver det, at der er en klinisk vejleder/ underviser fra hver af de implicerede 

professioner af studerende, allokeret til vejlederopgaven. På sigt tegner der sig et 

billede af, at det er muligt at være færre vejledere til stede, evt. på skift. 

 

Med henblik på at skabe gode overgange for de studerende i forløbet – i lighed med 

dem vi ønsker at skabe for patienter og borgere – anbefales det at der dannes vejleder/ 

underviser- netværk på tværs af afdelinger og sektorer. 

                                    
3 www.rm.plan2learn.dk 
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Studiemetoder 
 
Klinik 

Teamet af studerende er i klinik med fokus på interprofessionelt, tværsektorielt 

teamsamarbejde. Teamet: 

 Udarbejder i fællesskab med patienten/ borgeren mål for dennes pleje og 

behandling i forløbet. 

 Er ansvarlige for patient/ borgerforløbet under vejledning. 

 Varetage pleje- og behandlingsopgaver med patienten/ borgerne. 

 Planlægger, koordinerer, dokumenterer og varetager alle opgaver i forbindelse 

med indlæggelse/ modtagelse, overflytning og udskrivelse. 

 Varetager på skift rollen som teamleder. 

 Observerer hvorledes hospitalets dokumenter får liv i borgerens 

rehabiliteringsforløb. 

 Observerer hvem der leder patientens/ borgerens forløb. 

 Observerer overgange mellem hospital og primær sektor. 

 Observerer hvordan professionerne samarbejder i relation til patientens/ borgerens 

forløb. 

Interview 

Teamet interviewer patienten/ borgeren, som de har varetaget plejen og behandlingen 

af, efter dennes udskrivelse (bilag 2 – Interviewguide). 

Logbog 

Den enkelte studerende skriver dagligt logbog i Trello4 (bilag 3- Logbog). 

Logbogen er udformet således at den studerende dagligt reflekterer over spørgsmål 

der indgår i synopsen, som udarbejdes i slutningen af forløbet. 

Synopsis 

Teamet udarbejder i fællesskab en synopsis på baggrund af forløbet, med fokus på 

organisering, udvikling og patient-/ borgerperspektivet (bilag 4 - Synopsis). 

Fremlæggelse 

Teamet fremlægger synopsen for involverede vejledere/ undervisere og klinikere den 

sidste dag i studieforløbet (bilag 4 - Synopsis). 

                                    
4 www.trello.com  
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Skematisk beskrivelse af studieforløbet 

Som nævnt kan studieforløbet med fordel planlægges med afsæt i patient-/ 

borgerforløb og den aktuelle kontekst. For inspiration, se bilag 5 – eksempel på 

detaljeret beskrivelse af forløb. 

 

Studerendes deltagelse i studieforløbet  

– hvilke professioner og hvornår i uddannelsesforløbet? 

Teamet af studerende udgøres af studerende fra professioner der er relevante for 

patient/ borgerforløbet og/ eller afvikler deres kliniske studier på de involverede 

kliniksteder. 

 Sygeplejestuderende på modul 11 og 12 har deltaget med positivt udfald. Begge 

moduler kan anbefales fremadrettet. 

 Ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende har deltaget på modul 9 og modul 12. 

Formålet med studieforløbet InterTværs lægger sig tættes op af læringmålene for 

modul 9, og studerende på begge moduler har kunnet honorere kravene i forløbene 

uden den store forskel. 

Fordelen ved at lade studerende på modul 9 indgå er, at de på det planlagte 

tidspunkt er i klinik i afdelingen, i modsætning til studerende på modul 12, som 

skal flytte fra en afdeling til en anden, hvilket imødegår logiske udfordringer. 

Endvidere er studerende på modul 12 presset af en forestående eksamen, som har 

et forskelligt indhold fra det den studerende beskæftiger sig med i InterTværs. 

Hvis modul 9 vælges er det dog ikke muligt at afvikle forløb for 

fysioterapeutstuderende på Nørrebrogade, AUH, da praktikaftalen for modul 9 

studerende er opsagt. Hvis modul 12 vælges er der ikke fysioterapeutstuderende 

på afdeling G om foråret. 

Der er overvægt ved at inddrage studerende på modul 9, men det betyder at der 

ikke kan deltage fysioterapeutstuderende i fremtidige forløb på Nørrebrogade, 

AUH. 

 Medicinstuderende har deltaget i begrænset omfang på 6. semester på 

kandidatdelen på Geriatrisk Afdeling med positivt udfald. Det er vigtigt at forløbet 

ikke ligger for tæt på embedseksamen. 

Med ændringen i uddannelsen er der kun medicinstuderende i dette semester på 

Geriatrisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk 
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Afdeling, AUH. De to sidstnævnte afdelinger har været involveret i en del 

omorganisering, og har derfor endnu ikke afviklet InterTværs. 

På Neurologisk Afdeling har en læge i introduktionsstilling indgået i teamet 

sammen med de studerende, hvilket er en god mulighed. Det kan med fordel 

drøftes, om det er en mulighed i de afdelinger, hvor der ikke er 

medicinstuderende. 

Der kan fortsat arbejdes på at afvikle forløbene på Ortopædkirurgisk Afdeling og 

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. 

Mulighederne for at medicinstuderende på andre semestre indgår i studieforløbet 

har været undersøgt, og kan med fordel undersøges yderligere. 

 En ernærings- og sundhedsstuderende har deltaget i et enkelt forløb, hvilket var 

positivt.  

Udfordringen, hvis der vælges at inddrage ergo- og fysioterapeutstuderende på 

modul 9, er at ernærings- og sundhedsstuderende er i klinik i lige moduler og 

derfor ikke har mulighed for at indgå i forløbene. Det har dog været drøftet om det 

kunne være et valgmodul for denne gruppe af studerende, evt. på modul 13. 

Øvrige professioner har endnu ikke deltaget i InterTværs, men som tidligere nævnt er 

det patient-/ borgerforløbet, som er afgørende for hvilke professioner der med fordel 

kan indgå. 

Organisatoriske udfordringer 
Flere af studieforløbene har været afviklet på Geriatrisk Afdeling, som har lang 

erfaring med tværfagligt samarbejde og afholdelse af målsamtaler med patienten og 

dennes pårørende. Endvidere er sygeplejersker, læger ergo- og fysioterapeuter ansat 

under samme afdelingsledelse og møder ind samme sted. Forhold som har bevirket, at 

det har været forholdsvis let at afvikle InterTværs i afdelingen.  

Forhold som er forskellige fra de øvrige afdelinger hvor InterTværs har været afviklet, 

dvs. på Neurologisk Afdeling og Neurokirurgisk Afdeling. På de to sidstnævnte 

afdelinger, er der ikke den samme tradition for tværfagligt samarbejde og afholdelse 

af målsamtaler. I de to afdelinger er sygeplejersker og læger ansat under samme 

afdelingsledelse, hvorimod ergo- og fysioterapeuter er ansat centralt i en 

terapiafdeling og kommer ad hoc i afdelingerne og varetager undersøgelse og 

behandling. De kliniske undervisere for terapeuterne varetager primært vejledning og 

undervisning i terapiafdelingen, og har derfor ikke et allerede etableret samarbejde 
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med de kliniske vejledere i de to afdelinger. Det har derfor været en særlig stor 

udfordring for kliniske vejledere/ undervisere at vejlede i studieforløbene, samtidig 

med at de skulle lære hinanden af kende og danne netværk.  

 

I Aarhus Kommune har de studerende været i flere forskellige lokalområder, hvilket 

har betydet at flere af de involverede kliniske vejledere/ undervisere kun har vejledt 

på et enkelt forløb og flere af dem har været alene-vejleder på forløbet. De har derfor 

ikke haft mulighed for at øve sig ej heller at sparre med kollegiale vejledere. Kliniske 

vejledere/ undervisere i kommunen har også været udfordret af at møde et team af 

studerende, som i første uge af forløbet har haft en vejleder fra hver profession til 

rådighed, og derfor udtrykker skuffelse over blot at have én vejleder/ underviser i den 

kommunale del. 

 

Den privatpraktiserende læge er en naturlig og væsentlig del at patient-/ borgerens 

forløb, og som følge deraf også medtænkt i forløbet for de studerende. Det har dog, af 

både praktiske og økonomiske grunde, kun været muligt at inddrage den del af 

sektoren sporadisk. Dvs. der har været truffet enkeltstående aftaler med læger, som 

har en særlig relation til projektdeltagerne, aftaler som ikke kan anvendes i større 

udstrækning.  

Det kan med fordel undersøges hvorvidt og hvordan den del af sektoren kan inddrages 

i InterTværs. 

 

Hvis forløbene skal lykkedes er en af forudsætningerne, at der er et uforstyrret rum 

hvor teamet af studerende sammen med deres kliniske vejledere og undervisere kan 

afholde interprofessionelle konferencer og dokumenterer plejen og behandlingen. 
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Implementering af modellen 
 
Implementering omhandler omsætning af viden til praksis. Det er ikke tilstrækkeligt 

at have kendskab til, hvad der bør gøres, alle implicerede må være indstillet på at 

ændre adfærd, hvilket involverer læring gennem øvelse og ikke mindst at 

eksperimentere med anvendelse af den kendte viden.  

Modellen er udviklet ved flere gange at være afprøvet og videreudviklet. Fortsat 

afprøvning og videreudvikling, hvor der tages hensyn til den lokale kontekst kan der 

med fordel skabes mulighed for i den videre implementering (Mainz, J et al. 2011, s. 

335). Beskrivelsen af studiemodellen kan betragtes som en ramme indenfor hvilken, 

de enkelte afdelinger/ lokalområder kan øve, eksperimentere og videreudvikle, således 

at studieforløbet tilpasses den kontekst den afvikles i og de aktuelle patient/ 

borgerforløb. 

 

I InterTværs har der, udover den overordnede organisering af projektet, været 

etableret netværk i de enkelte afdelinger og lokalområder. Netværk som med fordel 

kan styrkes ved at få dem tydeligt defineret og med deltagelse af mindst én person 

med beslutningskompetence. 

Netværket kan med fordel anvende Forbedringsmodellen (Mainz, J et al. 2011, s. 

339), som peger på tre væsentlige områder at arbejde med:  

 Mål – Hvad ønsker vi at opnå? 

 Der kan endvidere udarbejdes underordnede proces mål, der angiver de skridt 

på vejen som netværket vil arbejde med. 

 Målinger – Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 

 Netværket kan med fordel løbende evaluere tiltagene 

 Forandringskatalog – Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe 

forbedringer? 
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Fremadrettet plan 
I det følgende beskrives den fremadrettede plan for implementeringen af 

studiemodellen med afsæt i status for projektet, inspireret af Kotter, J P (1997). 

 

Kotter opererer med otte trin i forandrings- og implementeringsprocessen. 

 

Etablering af en oplevelse af nødvendighed 

Udfordringer: 

 Det er ikke helt tydeligt i bekendtgørelserne og øvrige uddannelsesdokumenter på 

uddannelserne at studerende skal tilegne sig de kompetencer som Danske regioner 

og KL anbefaler.  

 Sundhedsprofessionelle i klinikken har en del forbehold for projekt InterTværs, 

eksempler på og kommentarer og spørgsmål: 

 Hvad er der i det for mig? Det har vi altid gjort. Det er for ressourcekrævende. 

Hvorfor nu det? Det afspejler ikke virkeligheden. 

 
Etablering af en 
oplevelse af 
nødvendighed 
 

Skabe grundlag 
for handling på 
bred basis 

 

Generering af 
kortsigtede 
gevinster 
 

Oprettelse af en 
styrende 
koalition 

 

 
Udvikling af en 
vision og 
strategi 

 

Formidling  
af forandrings 
visionen 

 

Konsolidering 
af resultater og 
produktion af  
flere 
 

 
     Forankring  
      af nye  
     handlemåder 
     i kulturen 
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Tiltag:  

 Der pågår et arbejde med at revidere bekendtgørelserne for 

professionsbacheloruddannelserne med afsæt i Sundhedskartellets 

uddannelsesrapport (2014), hvori et af hovedbudskaberne er fokus på tværfagligt 

og tværsektorielt samarbejde.  

 Fortsat præsentation af projektet i relevante sammenhænge. 

 Invitere klinikere og teoretiske undervisere til fremlæggelserne, hvor det er 

tydeligt at de studerende lærer noget væsentligt i forløbet. 

 Fortælle de gode historier i relevante sammenhænge. 

 Projekt ”Det brugerinddragende hospital”, som AUH er en del af, får 

sandsynligvis en positiv virkning på InterTværs.  

 Styregruppen har som ledere en væsentlig rolle i at formidle budskabet, hvilket er 

helt afgørende for at implementeringen bliver en succes. 

 

Oprettelse af en styrende koalition 

Tiltag: 

 Forretningsudvalg i relation til Uddannelsesrådet på AUH. 

 Arbejdsgruppe (studerende deltager ad hoc). 

 Sparringsgruppe i VIA. 

 Sparringsgruppe i Aarhus Kommune (er endnu ikke etableret). 

 Sparringgruppe på universitetet (er endnu ikke etableret). 

 Netværksdannelse af kliniske vejledere/ undervisere i afdelingerne og 

lokalområderne (etableres i takt med at forløbene etableres på andre afdelinger og 

lokalområder). 

 

Det er vigtigt at have fokus på, at projektet ikke bliver et AUH projekt, men fortsat 

er et fælles projekt for de fire parter. 
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Herunder er organiseringen illustreret. 

 

 

 

Udvikling af en vision og strategi 

Tiltag: En vision der kan styre forandringsarbejdet. 

 At alle relevante kliniske uddannelsessteder på Aarhus Universitetshospital og i 

Aarhus Kommune, i samarbejde med VIA University College Aarhus Universitet, 

Medicinstudiet afvikler uddannelsesforløb inspireret af studiemodellen 

InterTværs. 

 At alle relevante kliniske uddannelsessteder har formuleret muligheder i form af 

hvilke studenterprofessioner der er repræsenteret på stedet, hvilke patientgrupper 

der er repræsentative og hvilke samarbejdspartnere på tværs af afdelinger og 

sektorer der har relevans for studieforløbene. 

 At sundhedsuddannelserne på VIA University College og Aarhus Universitet, 

Medicinstudiet skriver interprofessionelle og tværsektorielle perspektiver ind i 

uddannelsesforløb. 

 

Formidling af forandringsvisionen 

Alle involverede parter er forpligtet på at formidle visionen og strategien. 

Tiltag: Præsentation af projektet i 2014/ 2015: 

 Tværfaglighed – hvad betyder det for patienterne og fagligheden? Dansk Selskab 

for sygeplejeforskning, d. 23/1 2014. 
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 Kvalitet i klinisk uddannelse – nu og i fremtiden, Seminar, VIA University 

College, d. 21/5 2014.  

 Læringskonference, Aarhus Universitetshospital, d. 9/9 2014.  

 Studiebesøg af sundhedsprofessionelle fra Tyskland, d. 24/9 2014. 

 Præsentation for alle direktioner i Aarhus Kommune, oktober 2014 (v/ Lene Buur 

Meyer). 

 Robusthedsseminar i Region Midt, d. 27/10 2014. 

 IPLS facilitatorkursus i Region Hovedstaden, d. 29/10 2014. 

 Sygeplejefagligt Centerråd i Hoved-Neurocentret, d. 14/5 og d. 12/11 2014. 

 Temadag på ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, d. 18/11 2014. 

 Løbende præsenteret for monofagligt uddannelsesudvalg for sygepleje og 

radiografi. 

 Løbende præsenteret for og drøftet i Uddannelsesrådet på AUH. 

 To-dages kursus for vejledere/ undervisere: D. 14 + 15/11 2013 & 24 + 25/4 2014 

& d. 5 + 6/1 2015. 

 Artikel indsendt til Sygeplejersken er afvist, de forslår en artikel når projektet er 

afsluttet indeholdende endelige resultater. 

 Temadag og vidensbørs med fokus på fremtidens samarbejde om 

velfærdsuddannelsesområdet - Region Midt, Kommunerne i den midtjyske region, 

FTF Region Midtjylland og VIA University College, d. 28/1 2015.  

Plan for videre formidling: 

 Skriver på en artikel til Fysioterapeuten og Ergoterapeuten. 

 

Skabe grundlag for handling på bred basis 

Ændringer af systemer eller strukturer, som underminerer forandringsvisionen. 

Opmuntring til risikovillighed og utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger. 

 Nuværende studieforløb fordrer mange vejlederressourcer, der tegner sig dog et 

billede af reduktion i vejlederressourcer, når vejledere/ undervisere får mere 

erfaring med forløbene.  

 Studiemodellen skal løbende tilpasses patient-/ borgerforløbene. 

 Det er helt afgørende at ledelserne på de involverede afdelinger og lokalområder 

bakker op om og skaber rum for studieforløbene. 
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 IPLS kan med fordel være den del af uddannelsen på sundhedsuddannelserne på 

alle niveauer. 

  

Dele af studiemodellen kan med fordel implementeres de steder, hvor det ikke er 

muligt at implementere hele modellen. 

 

Generering af kortsigtede gevinster 

Sidegevinster som grundlæggende handler om at lære hinanden at kende og danne 

netværk.  

 Etablering af ledelsesteam (forretningsudvalg) på tværs af involverede 

institutioner. 

 To - dages kursus for kliniske vejledere/ undervisere i Aarhus Kommune, AUH og 

VIA University College - bidrager til styrkelse af samarbejdet på tværs af 

sektorgrænse. 

 Der er etableret netværk på tværs af professioner og sektorer, hvilket bl.a. har 

muliggjort. 

 Afvikling af seminar for studerende på tværs af sektorer på 

sygeplejerskeuddannelsen. 

 Kliniske vejledere/ undervisere bringer studerende sammen på tværs af fag ad hoc 

 Vejledere/ undervisere underviser ”hinandens” studerende. 

 Kliniske vejledere og undervisere fra Aarhus kommune er blevet inviteret med til 

læringskonference på AUH med fokus på IPLS – bidrager til fælles fodslag og 

dannelse af relationer og netværk. 

 D. 30/4 2015 er der en opfølgningsdag på læringskonferencen, hvor der deles 

erfaringer med IPLS. 

 Juni 2014 og januar 2015 har der været afholdt strategidage med deltagelse af VIA 

University College, Aarhus Kommune og AUH med fokus på IPLS i 

uddannelserne. 

 Bacheloruddannelserne samarbejde om et studieforløb på tværs af professioner. 

Kliniske vejledere/ undervisere giver udtryk for, at de øger deres kompetencer i 

interprofessionelt (IPLS) og tværsektorielt samarbejde, og deres kompetencer i at 

vejlede på tværs af fag. Giver endvidere udtryk for, at de har fået øget fokus på 



 

InterTværs. Februar 2015. 
 

22

gevinsterne ved at opstille fælles mål i samarbejde med patient/ borger og evt. 

pårørende. 

Kliniske vejledere/ undervisere giver også udtryk for, at de videndeler med det faste 

personale i afdelingerne og forsøger at påvirke eksisterende arbejdsgange og rutiner 

med henblik på at styrke interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. 

 

Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring 

Tiltag: 

 Ansættelse af en implementeringsleder/ facilitator i to år, 21 timer pr. uge. 

Vedkommende skal være forankret i klinikken. 

 Forankring af projektet i uddannelsesrådet planlægges – på førstkommende møde 

udarbejdes en samarbejdsaftale med VIA, Aarhus Kommune og AU. 

 Der har været afviklet robusthedsseminar med fokus på, hvordan vi kan øge fokus 

på interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i organisationerne. 

 Fortsat afvikling af to-dages kursus for kliniske vejledere/ undervisere. 

 

Forankring af nye handlemåder i kulturen 

Fastholdelse af forbedringerne: 

Forløbet af projektet har været positivt med god energi og engagement fra deltagerne. 

Udfordringen er nu bl.a. at fastholde entusiasmen. Maher et al har identificeret 10 

faktorer, der spiller en afgørende rolle i forhold til at fastholde forbedringer. 

Faktorerne relaterer sig til tre dimensioner: proces, personale og organisation. Der er 

udarbejdet en guide5 til fastholdelse af forandringer/ forbedringer, som kan anvendes 

dels som et diagnostisk redskab der kan forudsige sandsynligheden for at fastholde 

forandringsprocessen og dels giver anvisninger på hvordan det er muligt at forøge 

chancerne for at fastholde forandringsinitiativet. 

I forhold til processen dokumenterer erfaringsopsamlingerne fra pilotforløbene, at de 

studerende lærer det i formålet for studieforløbet beskrevne, men det er endnu ikke 

muligt at afgøre, hvilken betydning afviklingen af InterTværs får for patient/ 

borgerforløbene. Det kan virke hæmmende for fastholdelsen af studieforløbene, at 

gevinsten for patienter og pårørende endnu ikke er tydelig. 

                                    
5 Videncenter gennembrud: En guide til fastholdelse af praksis – vejledning og måleredskab. 
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Mht. personalet i denne forbindelse kliniske vejledere/ undervisere, er det tydeligt at 

de vejledere/ undervisere, som har deltaget i udviklingen af modellen er meget 

motiverede og oplever en høj grad af ejerskab. En motivation og et ejerskab som med 

fordel kan medtænkes, når InterTværs skal implementeres og tilpasses nye kontekster. 

Ledelsens (afdeling, afsnit og område) oplevelse af ansvar for at fastholde 

studieforløbene er afgørende og uden tvivl et område, der skal sættes fokus på 

fremover. Det er helt afgørende at ledelserne påtager sig dette ansvar. 

Sidste dimension er organisationen, hvor der peges på overensstemmelse mellem 

vision og værdier i InterTværs og organisationernes overordnede visioner, strategier 

og mål. Umiddelbart antages det at der er overensstemmelse, hvilket har en positiv 

indvirkning på fastholdelse af forandringen. 

Der er udfordringer med manglende fysiske lokaler, hvor de studerende uforstyrret 

kan afholde konferencer mm., da et sådant ikke er til rådighed på alle afdelinger. 

Der fordres andre kompetencer end dem de kliniske vejledere/ undervisere allerede 

har for at vejlede i InterTværs. Der afvikles et kursus for vejledere/ undervisere mhp. 

at give dem mulighed for at udvikle disse kompetencer, og så tyder det på at øvelse er 

afgørende for at udvikle de krævede kompetencer, hvilket er et spørgsmål om tid og 

mulighed for at øve kompetencerne. Dvs. der i en implementeringsfase må afsættes 

ressourcer til vejledning/ undervisning som ikke umiddelbart menes at stå mål med 

udbyttet. 

Som en del af denne dimension peges der på et hensigtsmæssigt kommunikations- og 

informationssystem – hvilket er til stede i projektet i form at styrings- og 

kommunikationssystemet Trello6. 

Der tegner sig et billede af, at der er både fremmende og hæmmende faktorer for 

fastholdelse af forandringen/ forbedringer, hvilket med fordel kan medtænkes i det 

videre implementeringsforløb. 

Tiltag: 

 Sætte fokus på/ afdække hvilken betydning studieforløbene får for patient/ 

borgerforløb i InterTværs. 

 Fortsat involverer kliniske vejledere/ undervisere i implementering og tilpasning 

af InterTværs til den enkelte kontekst. 

                                    
6 www.trello.com 
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 Planlægning af hvordan der sikres ledelsesopbakning og tages ledelsesansvar i 

studieforløb af denne karakter, da ledelsesopbakningen er helt afgørende for at 

forankre studieforløbene i klinisk praksis. 

 Der er en udfordring med de fysiske rammer, som må løses i de enkelte afdelinger 

og lokalområder. 

 Skabe mulighed for at der afsættes ressourcer til klinisk vejledning/ undervisning. 
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Tidsplan – implementering InterTværs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Efterår 2016 

Afvikling af studieforløb 
på afd. G, F og NK og i 
Aarhus Kommune i  
uge 9+10. 
 
Yderligere kvalificering 
af forløbet i kommunen. 
 
Etablering af de 
foreslåede 
sparringsgrupper. 
 
Forankre InterTværs i 
Uddannelsesrådet i 
forhold  
til den foreslåede  
organisering. 
 
Etablere kontakt til to  
afd. (evt. E og MEA), 
detailplanlægge forløb 
i efteråret 2015. 
 
Fortsat kompetence- 
udvikling af kliniske 
vejledere/ undervisere. 
 
Præsentation af 
InterTværs på tværs af 
sundhedsuddannelser i 
VIA og AU. 
 

Afvikling af studieforløb 
på fem afdelinger på 
AUH og i 
Aarhus Kommune. 
 
Fortsat forankring 
InterTværs i 
Uddannelsesrådet i 
forhold  
til den foreslåede  
organisering. 
 
Etablere kontakt til 
yderligere en 
afdeling, detailplanlægge 
forløb 
i foråret 2016. 
 
Fortsat kompetence- 
udvikling af kliniske 
vejledere/ undervisere. 
 
Præsentation af 
InterTværs på møder for 
center-/ afdelingsledelser 
på AUH og 
ledelsesforum i Aarhus 
Kommune. 
 
Præsentation af 
InterTværs på relevante 
monofaglige 
uddannelsesudvalg på 
AUH, VIA University 
College, AU og i Aarhus 
Kommune. 
 
Formidling via de 
implicerede parters 
hjemmesider. 
 

Afvikling af studieforløb 
på seks afdelinger på 
AUH og i Aarhus 
Kommune. 
 
Etablere kontakt til 
yderligere en afdeling, 
detailplanlægge forløb 
i efteråret 2016. 
 
Fortsat kompetence- 
udvikling af kliniske 
vejledere/ undervisere. 
 
Præsentation af 
InterTværs i relevante 
fora. 
 
Begyndende beskrivelse 
af hvordan forløbene 
fastholdes efter endt 
implementering. 

Afvikling af 
studieforløb 
på syv afdelinger og i 
Aarhus Kommune. 
 
Fortsat kompetence- 
udvikling af kliniske 
vejledere/ undervisere. 
 
Færdiggør beskrivelsen 
af hvordan forløbene 
fastholdes efter endt 
implementering. 
Formidling af 
overvejelserne i 
relevante fora. 
 
Præsentation af 
InterTværs i relevante 
fora. 
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E-dok 2.7.1. Målsamtale 

Formål 

• At alle patienter indlagt i geriatrisk afdeling føler sig hørt og inddraget i 
planlægningen af deres forløb i geriatrisk afdeling 

• At alle pårørende føler sig inddraget og godt informeret 

• At der fra starten af et indlæggelsesforløb er klare mål og planer for 
ethvert patientforløb for patienter indlagt i geriatrisk afdeling 

• At alle patientforløb i afdelingen afvikles uden spildtid og med et klart mål 
for øje og at der tænkes på planlægning af udskrivelsen allerede ved 
indlæggelsen 

• At målene for ethvert patientforløb er klare og entydige for alle 
medlemmer af det tværfaglige team omkring patienten 

• At det tydeligt fremgår, at patienten har givet informeret samtykke til 
undersøgelser og behandling besluttet i forbindelse med målsamtalen 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe 

Alle patienter indlagt i geriatrisk afdeling. 

Særlige regler for dokumentation af målsamtale gælder for:  

• en patient indlagt under to døgn af et geriatrisk team i forbindelse med en 
undersøgelse 

• en patient overflyttet fra anden afdeling til et døgns bufferophold i 
geriatrisk sengeafsnit 

• en døende patient overflyttet fra MVA, hvor geriatrisk team allerede har 
lagt en plan 

• en patient for hvem målsamtale er afholdt af geriatrisk læge på 
afleverende afdeling 

I disse situationer skal der være lagt en plan af en geriatrisk læge før 
indlæggelsen på afdeling G og den lagte plan med mål samt informeret samtykke 
skal være dokumenteret i G-journalen under punktet målsamtale (lige nu pkt.5). 
Det kan ske ved et kort resumé eller kopi af målsamtalen fra den afleverende 
afdelings journal. 

Definition af begreber 

Pårørende: De personer, som er tilknyttet en given patient og som patienten har 
givet tilladelse til må informeres.  

Indlagt: Registreret som en patient i en stationær seng 

Tværfaglige teams omfatter: 

• kontaktlægen 

• den afsnitsansvarlige overlæge 

• plejepersonen (sygeplejerske eller sosu-assistent) i behandlerteamet for 
den pågældende patient 

• ergo- og fysioterapeuten i behandlerteamet for den pågældende patient 
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Fremgangsmåde 

Mødeleder: 

Kontaktlægen. Der kan eventuelt på forhånd vælges en anden af teamets 
medlemmer som mødeleder. 

Deltagere:  

Patient, pårørende (efter patientens ønske), medlemmer af det tværfaglige 
behandlerteam efter behov og ønsker - eventuelt hjemmepleje. 

Sted:  

Samtalerum. 

Tid:  

Aftales individuelt hurtigst muligt efter patientens ankomst til afdelingen - 
eventuelt allerede i forbindelse med overflytning. Målsamtalen afholdes første 
hverdag efter indlæggelse. Såfremt målsamtalen er afholdt på det afleverende 
afsnit af det geriatriske team skal målsamtalen føres over i geriatrisk afdelings 
journal og udleveres til patienten. 

Varighed:  

Ca. 30 minutter – komplicerede situationer op til en time. 

Form:  

Patienten skal i videst muligt omfang sætte dagsordenen. Patienten skal 
inddrages aktivt i samtalen og må ikke omtales i 3. person (“han”/“hun”). Alle 
parter, d.v.s. også pårørende, hjemmepleje, medlemmerne af det tværfaglige 
team høres. 

Indhold:  

1. Mødelederen sørger for en præsentation af alle tilstedeværende. 

2. Mødelederen forklarer kort mødets opbygning, formål og varighed. 

3. Mødelederen beder som det første patienten om at fortælle om 
problemstillingerne, sådan som patienten opfatter det. Ved opfølgende samtaler 
gøres status ud fra de oprindelige opsatte problemstillinger. Hvis patienten har 
svært ved at udtrykke sig, inddrages pårørende og øvrigt personale, men først 
efter at man har henvendt sig til patienten selv. 

4. For hvert problem vurderes, 

• hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet 

• hvad målet er set ud fra patientens synspunkt, og hvordan det realistiske 
mål er set ud fra det samlede teamsynspunkt 

• hvordan målet opnås 

• hvem har ansvaret for, at planerne udføres 

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i patientens opfattelse, og at 
denne sammenholdes med det mulige, hvorefter en fremtidsplan lægges.   

5. Allerede ved første samtale ses ind i fremtiden, så forventninger afstemmes. 
Det handler om 

• skøn over samlet indlæggelsestid 



 

InterTværs. Februar 2015. 
 

30

• hvad der skal ske efter udskrivelsen. Der tages udgangspunkt i, hvad 
patientens ønske er - “enhver patient kan komme hjem uanset forholdene, 
såfremt vedkommende vil acceptere muligheder og begrænsninger” 

6. Spørgsmål vedr. blandt andet tobak, alhohol og hvilket apotek patienten 
bruger stilles i henhold til tjekliste Tjekliste til målsamtale.pdf 

7. Før samtalen afsluttes, sikres 

• at patienten har forstået den fortsatte plan ved f.eks. at lade patienten 
repetere planen 

• at patienten har accepteret planen 

• ny aftale med dato og klokkeslæt for samtale, udskrivelse eller opfølgning. 
Tidspunkt noteres i journalen 

• at lægen udleverer kontaktkort, som er et visitkort med lægens navn, tlf. 
på afsnittet og billede 

• at patienten og de pårørende har forstået, at referat af målsamtalen 
udleveres i en lukket kuvert til patienten, så snart den er godkendt af 
lægen, hvilket typisk er den følgende dag 

• at patient og pårørende har forstået, at de efter gennemlæsning af 
referatet kan henvende sig til kontaktlægen/behandlerteamet med 
kommentarer, hvis der er misforståelser, uklarheder eller patienten ikke er 
enig i den lagte plan 

Referat: 

Lægen eller den person, som har været mødeleder, laver et referat. Når referatet 
er skrevet og godkendt af lægen, udleveres en kopi til patienten. Det tilstræbes, 
at sproget i referatet er dansk og forståeligt for patienten. Dog vil ordinationer 
kunne omfatte latinske betegnelser. 

Referatet opbygges med flg. punkter: 

Dato 

Deltagere 

Kort resumé 

Tidligere væsentligste sygdomme af betydning for nuværende indlæggelse og 
årsagen til nuværende indlæggelse ifølge primærjournal fra afleverende afdeling - 
ca. max. 5 linjer 

Problemer (formuleret af patienten) 

Problemer (formuleret af pårørende) 

Problemer (formuleret af personalet) 

Funktionsniveau (før indlæggelsen) 

Socialt (før indlæggelsen) 

Mål 

Mål skal være tværfaglige, og de skal sættes sammen med og synligt for 
patienten - 

• Hvilket funktionsniveau stiler vi mod at opnå under indlæggelsen (eks. 
mobilitet med stok, rollator eller kørestol, skal kunne klare toiletbesøg og 
selv komme ud og ind af seng, grad af hjælp til morgen ADL) 
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• Hvilket niveau skal en sygdom/et symptom behandles til før udskrivelse 
(eks. undvære ilt, temperatur for nedadgående) 

• Årsag til evt. inkontinens skal være afdækket og mulig behandling 
iværksat 

• Hvad skal der til socialt (eks. er der allerede nu et ønske fra patienten om 
boligskift og er det realistisk) 

Planer 

• Alle planer angives, så det kan ses, at patienten er orienteret om og har 
accepteret evt. undersøgelser og behandling 

• Ordinationer gennemført i forbindelse med målsamtalen anføres kun her i 
journalen 

• Der sluttes af med, at "patienten er informeret om og har accepteret 
ovenstående plan" 

• Tjeklisten udfyldes og gemmes i journalen under pkt. 5 Tjekliste til 
målsamtale.pdf 

Forventet indlæggelsestid 

• Sæt den ikke for lang - det er bedre at forlænge end at afkorte 

• Gør opmærksom på, at plan og indlæggelsestid løbende tages op til 
vurdering og kan ændres, såfremt de opsatte mål ikke er nået 

Ny samtale: 

Tidspunkt anføres (hvis ikke overflødig) 

Kopi til patienten 

Kontaktkort udleveret 

Underskrift 

Dokumentation 

Mødelederen har ansvar for at målsamtalen dikteres/skrives i kladde mhp. 
indskrivning under punktet Målsamtale (nuv. ark 5) og efterfølgende godkendelse 
mhp. udlevering til patienten.   

Tjeklisten gemmes under pkt. 5. 

Det fremgår af tjeklisten hvilke punkter, hvor en handling desuden skal 
dokumenteres under målsamtale Tjekliste til målsamtale.pdf 

Ansvar 

Ledergruppen har ansvaret for implementering og fastholdelse.  

Referencer 

Den gode medicinske afdeling har tidligere undersøgt planlægning af patientforløb 
og anbefalet, at der lægges en nøje plan for ethvert patientforløb indenfor 24 
timer og helst af en speciallæge. Det giver det bedste og mest effektive forløb. 

Behandlingsplan i somatikken (Regional retningslinje, gældende for Aarhus 
Universitetshospital) 
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Bilag 2 Interviewguide 
 

Forslag til interviewguide  
Hvordan oplevede du indlæggelsen på XX hospital?        

• Hvordan var kontakten til personalet på afdelingen under indlæggelsen? 
• Havde du en kontaktperson? Og hvad var hans/hendes rolle? 
• Hvad synes du om behandlingen på hospitalet? 
• Hvem tog sig af hjemmet mens du var indlagt? 
• Følte du dig tryg eller ensom/ bange/ alene?      

 
Hvordan oplevede du udskrivelsen fra XX hospital? 

• Var du klar til at komme hjem? 
• Hvilken information fik du i forbindelse med din udskrivelse? 
• Forstod du informationen i forbindelse med din udskrivelse? 
• Hvordan kom du fra hospitalet til dit hjem? 
 

Hvordan oplevede du kontakten mellem XX hospital og hjemmeplejen  

• Ved du om din egen læge/ hjemmesygeplejerske/ ergoterapeut/ fysioterapeut er blevet 
informeret om din indlæggelse og din sygdom?  

• Var der nogen fra hjemmeplejen til at tage imod dig, da du kom hjem? 
 

Hvordan er det gået efter du kom hjem? 

• Hvor mange personer fra kommunen har været i dit hjem siden udskrivelsen? Hvem 
var det? 

• Hvordan går din dag (hvad bruger du tiden til – herunder fritidsinteresser)? 
• Hvem taler du med om din situation? 
• Ved du hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til 

hjemmeplejen/træningen? 
• Skal du til kontrol på hospitalet eller hos din egen læge? 

 
Er du noget du synes var specielt godt/ specielt dårligt? 
 
Forslag til forbedring i forhold til overgangen fra hospitalet og hjem. 
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Bilag 3 Logbog 
 

Interprofesionelle, tværsektorielle 
studieforløb 

 
 
 
 

LOGBOG for:_____________________________ 
 
I perioden:________________ 

 

 

Formålet med logbogen 

• At skabe en øget refleksion hos dig som studerende  

• At dokumenterer hvad der sker i studieforløber, både fagligt og socialt 
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Logbogen er tænkt som et studieredskab, der kan understøtte din læringsproces, samt 

et dokument til at opsamle dine erfaringer i studieforløbet. 

Dvs. det er dels dit eget læringsredskab og dels projektgruppens7 datakilde.  

I logbogen får du mulighed for, at reflekterer over: 

o dagens pleje-, interventions- og behandlingsopgaver 

o det interprofessionelle samarbejde i afdelingen, i primær sektor og på tværs af 

sektorer 

o koordination, vidensoverdragelse og samarbejdet i patientens/ borgerens forløb 

o gennemgang af patientens/ borgerens medicin  

o diverse dokumenter anvendt i patientens forløb 

o eget læringsudbytte 

 

I logbogen er der hver dag nogle forhold, du skal beskrive og reflekterer over. 

Beskrivelser og refleksioner som er en del af den obligatoriske studierapport, som skal 

afleveres i 2. uge af studieforløbet. 

 

Du skal reflektere over hvad der har været positivt/ negativt. Hvad er lykkedes 

og hvad er ikke lykkedes? Hvilke spørgsmål/ overvejelser har dagen givet 

anledning til? 

Hvad har gjort størst indtryk på dig i løbet af dagen? 

 
 
 
 

                                    
7 Der refereres til projekt: ”Interprofessionelle, tværsektorielle studieforløb”. 
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1. DAG 
 
Beskriv patientens sygehistorie, pleje og behandling, ressourcer samt netværk: 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
 

2. DAG 
 
Beskriv dine forventninger til det interprofessionelle samarbejde i afdelingen og 
hvilke pleje-, interventions- og behandlingsopgaver der kan løses under 
indlæggelse: 
 
Hvordan arbejder I med fælles mål (patientens mål) i teamet af studerende?: 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
 
3. DAG 
 
Hvad er jeres fælles mål, dvs. patientens mål? 

 
Beskriv dine forventninger til hvilke pleje- og behandlingsopgaver der kan 
varetages i primær sektor: 
 

Reflekter over hvad du har lært i dag: 
 
4. DAG 
 
Beskriv hvem der leder patientforløbet: 
 
Suppler beskrivelsen af patientens sygehistorie, pleje og behandling, ressourcer 
samt netværk: 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
 
5. DAG 
 
Reflekter over det interprofessionelle samarbejde og de enkelte faggruppers 
bidrag til dette: 
 
Beskriv handlinger relateret til udskrivelsen/ overgangen til primær sektor: 
 
Beskriv supplerende forventninger til hvilke opgaver der er behov for bliver 
løst i primær sektor: 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
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6. DAG 
 
Beskriv de tilbud der er til borgene i primær, og hvordan de udmøntes: 
  
Reflekterer over forventningerne til egen faggruppes rolle i patient -/ 
borgerforløbet: 
 
Reflekter over vidensoverdragelse i forbindelse med borgerens pleje og 
behandlinger ved overgangen mellem sektorer, herunder evaluering af epikrise, 
udskrivelsesstatus og genoptræningsplan: 
 
Beskriv hvilke forventninger der er til patienten under indlæggelse & borgeren 
efter udskrivelsen: 
 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
 
7. DAG 
 
Medicin- og sygeplejestuderende 
Reflekter over anvendeligheden af epikrisen: 
 
Beskriv og reflekter over medicingennemgangen: 
 
Ergo- og fysioterapeutstuderende 
Beskriv og reflekter over borgerens funktionsniveau, relevante og tilstrækkelige 
hjælpemidler og anvendeligheden af genoptræningsplanen: 
 
Diætiststuderende 
Beskriv og reflekter over anvendeligheden af epikrisen: 
 
Alle studerende: 
Beskriv og reflekter over patientens/ borgerens samlede pleje-, interventions- og 
behandlingsforløb på tværs af sektorer: 
 
Reflekter over hvad du har lært i dag: 
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Bilag 4 Synopsis 
 

 
Interprofessionelt samarbejde/ tværsektorielt 

forløb – synopsis og fremlæggelse  

 
- for ergoterapeutstuderedne er dette en del af portfolio, 1. del 
- for fysioterapeutstuderende er synopsen en selvstændig refleksionsopgave 
- for ernæring- og sundhedstuderende danner synopsen udgangspunkt for 

praktikopgaven 
- for sygeplejestuderende erstatter synopsen opgaven med fokus på udvikling af 

klinisk sygepleje 
- for medicinstuderende er synopsen en selvstændig refleksionsopgave 

 

Formål 
At teamet af studerende kortfattet beskriver, evaluerer og reflekterer over udvalgte 

problemstillinger i en konkret patients/ borgers forløb fra en sygehusindlæggelse og tilbage i 

eget hjem og derigennem opnår en viden om og forståelse for: 

 

• egne kompetencer set i forhold til andre fagprofessionelles opgaver og kompetencer i 

forhold til patient/borgerforløbet 

• betydning af videnoverdragelse i forbindelse med patientens / borgerens pleje og 

behandling ved overgang mellem sektorer 

• betydning af de organisatoriske rammer og vilkår for det interprofessionelle og 

tværsektorielle samarbejde. 

 

 

Form og rammer for synopsis 
På baggrund af et patient-/borgerforløb gennemført af et interprofessionelt sammensat team 

udarbejdes en synopsis. 

Synopsen må maksimum have et omfang på 7200 anslag (3 sider) og skal indeholde:  

• Én, i forhold til de udvalgte problemstillinger, kort beskrivelse af: 

o patientens / borgerens sygehistorie, pleje og behandlinger, ressourcer samt 

netværk.  

o det gennemførte interview med patienten/ borgeren med fokus på dennes 
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oplevelse af indlæggelses- og udskrivelsesforløbet og sammenhængen af dette 

• Refleksion over betydningen af: 

o videnoverdragelse i forbindelse med patientens / borgerens pleje og behandlinger 

ved overgang mellem sektorer, herunder evaluering af epikrise, udskrivelsesstatus 

og genoptræningsplanen. 

o det interprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, herunder de enkelte 

faggruppes bidrag til dette. 

o konstruktive forslag til innovative udviklingsmuligheder i forhold til patient-

/borgerforløb 

o gruppens læringsudbytte 

 

Klinisk underviser/ vejleder sørger for den formelle tilladelse, når der indgår patienter/borgere 

eller personale i undersøgelsen. 

 

I afviklingen af undersøgelsen skal kravene formuleret i ”Juridiske retningslinjer – indsamling af 

patientdata” overholdes. 

 

Synopsen uploades i Trello senest kl. 8 på dagen for fremlæggelsen.  

 

Fremlæggelse 

I den mundtlige fremlæggelse udfoldes udvalgte fokuspunkter fra synopsen og gruppens refleksioner 

over forløbet.  

 

Der afsættes 20 minutter til fremlæggelse og 20 minutter til spørgsmål og diskussion. 

 

Deltagere ved fremlæggelsen er de aktuelle teams af studerende, kliniske undervisere/ vejledere 

og teoretiske undervisere der har været impliceret i undervisningsforløbet. Desuden inviteres 

klinikere fra de afdelinger og lokalområder, som har været impliceret i patienternes/ borgernes 

forløb. 

 



 

InterTværs. Februar 2015. 
 

39

Bilag 5 Eksempel på to-ugers forløb 
 

1. DAG Sygehus  
   
 
Velkomst  
 
 
Teamet af studerende 
tildeles en patient 
 
 
 
Målsamtale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdragelse 
 
 
Frokost 
 
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
 
LOGBOG/ portfolio 

  
Introduktion til afdelingen, patientforløbene og 
studieforløbet v/ vejlederne * 
 
Vurderer patientens samlede tilstand, ressourcer og 
sundhedsfaglige problemer. Dette gøres ved at læse 
overflytningsnotat, journalen i EPJ, optage anamnese og 
undersøge patienten. 
 
Forberedelse til målsamtalen med patienten og evt. 
pårørende. 
Med patienten, teamet af studerende og en vejleder. 
Dokumentation af målsamtalen i EPJ. 
I planen som lægges for og med patienten, skal den 
studerende tage stilling til hvem der skal kontaktes af 
relevante samarbejdspartnere i primær og sekundær sektor 
samt hvorfor, hvornår og hvordan. 
Den studerende skal overveje samarbejde med pårørende 
og andre ressourcepersoner eller instanser. 
 
Plan for pleje og behandling af patienten drøftes.  
Planlægning af udskrivelse startes. 
Der træffes aftaler om fordeling af undersøgelses-, pleje-, 
og behandlingsopgaver. Roller aftales, dvs. hvem udfører 
og hvem observerer.  
De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag 
påbegyndes. 
Eventuelle aftaler og tiltag dokumenteres i journalen 
inden afdelingen forlades. 
 
Mundtlig overdragelse af patienten til aftenvagten. 
 
 
De studerende holder pause sammen 
 
 
Refleksion over målsamtalen med patienten og dagens 
pleje- og behandlingstiltag. 
Afklaring af hvordan teamet skal samarbejde i forløbet – 
evt. udpege en teamleder. 
Skriv i Trello, hvor pt. kommer fra 
Se Trello. 
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2. DAG Sygehus  
  
  
Hele dagen 
 
 
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdragelse 
 
Frokost  
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
LOGBOG/ portfolio 

De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag foretages i 
samarbejde med patienten. Eventuelle aftaler og tiltag dokumenteres i 
journalen. 
 
Med deltagelse af alle studerende og vejledere. 
Hver faggruppe præsenterer deres vinkel på patienten. De studerende 
fastsætter, prioriterer og koordinerer indsatsen hos patienten. 
På konferencen drøftes dagens undersøgelses-, pleje og 
behandlingsopgaver. 
Der træffes aftaler om fordeling af undersøgelses-, pleje-, og 
behandlingsopgaver. Roller aftales, dvs. hvem udfører og hvem observerer 
og hvem er ansvarlig for supervision/ undervisning i forbindelse med tiltag 
hos patienten.  
Konferencen fungerer som før-vejledning. 
 
Mundtlig overdragelse af patienten til aftenvagten. 
 
De studerende holder pause sammen 
 
Refleksion over dagens pleje- og behandlingstiltag. 
Konferencen fungerer som efter-vejledning 
 
 
Se Trello. 

 
 
 

3. DAG Sygehus   
  
  
Hele dagen 
 
 
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
 
 
 
 
 

De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag foretages i 
samarbejde med patienten. Eventuelle aftaler og tiltag dokumenteres i 
journalen. 
 
Med deltagelse af alle studerende og vejlederne. 
Hver faggruppe præsenterer deres vinkel på patienten. De studerende 
fastsætter, prioriterer og koordinerer indsatsen hos patienten. 
På konferencen drøftes dagens undersøgelses-, pleje og 
behandlingsopgaver. 
Der træffes aftaler om fordeling af undersøgelses-, pleje-, og 
behandlingsopgaver. Roller aftales, dvs. hvem udfører og hvem observerer 
og hvem er ansvarlig for supervision/ undervisning i forbindelse med tiltag 
hos patienten. Evt. hjemmebesøg. 
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Overdragelse 
 
Frokost 
 
Interporfessionel 
studiekonference 
 
Opstart af 
udskrivningspapirer 
 
LOGBOG/ portfolio 

Konferencen fungerer som før-vejledning. 
 
Mundtlig overdragelse af patienten til aftenvagten. 
 
De studerende holder pause sammen 
 
Refleksion over udskrivelsen af patienten. 
Konferencen fungerer som efter-vejledning 
 
Epikrise m/ medicinliste, genoptræningsplan, udskrivningsstatus. 
 
 
Se Trello. 
 

 
 
 

4. DAG Sygehus 

  
  
Hele dagen 
 
 
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdelse af 
udskrivningspapirer 
 
 
Overdragelse 
 
Frokost  
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
 
 
 

De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag foretages i 
samarbejde med patienten. Eventuelle aftaler og tiltag dokumenteres i 
journalen. 
 
Med deltagelse af alle studerende og vejlederne. 
Hver faggruppe præsenterer deres vinkel på patienten. De studerende 
fastsætter, prioriterer og koordinerer indsatsen hos patienten. 
På konferencen drøftes dagens undersøgelses-, pleje og 
behandlingsopgaver. 
Der træffes aftaler om fordeling af undersøgelses-, pleje-, og 
behandlingsopgaver. Roller aftales, dvs. hvem udfører og hvem observerer 
og hvem er ansvarlig for supervision/ undervisning i forbindelse med tiltag 
hos patienten.  
Konferencen fungerer som før-vejledning. 
 
Epikrise m/ medicinliste, genoptræningsplan, udskrivningsstatus. 
Bestille transport og træffe aftale med primær sundhedssektor om 
personlig og praktisk hjælp samt eventuelle hjælpemidler. 
 
Mundtlig overdragelse af patienten til aftenvagten. 
 
De studerende holder pause sammen 
 
Refleksion over dagens pleje- og behandlingstiltag. Endvidere refleksion 
over udskrivelsen af patienten. 
De studerende introduceres i hvilke krav og hvordan der udføres 
indrapportering af data til DDKM 
(se pensumbeskrivelse). 
Konferencen fungerer som efter-vejledning. 
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LOGBOG/ portfolio 

 
Se Trello. 

 
 
 

5. DAG Sygehus  
  
  
Færdiggørelse 
 
 
 
 
 
LOGBOG/ portfolio 

Af udskrivningspapirer og indberetninger. 
 
Udskrivelse af patienten.  
 
Udskrivelsen dokumenters. 
 
Se Trello. 
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6. DAG Primær sektor 

  
  
Velkomst 
 
 
 
Teamet følger 
repræsentanter for 
deres egen faggruppe 
 
 
Frokost  
 
Interprofessionel 
studiekonference 
 
Planlægger og 
varetager plejen og 
behandlingen af en 
eller to borgere 
 
Dokument- 
gennemgang 
 
LOGBOG/ portfolio 

Sundhedsenheden.  
Introduktion til primær sektor, borgerforløbene, kvalitetssikring og 
studieforløbet v/ vejlederne  
 
Den studerende drøfter med den fagprofessionelle hvordan et typisk forløb 
for en patient, som de har fulgt i uge 1, vil forløbe i primær sektor. 
De studerende får en eller to borgere som de er ansvarlige for i resten af 
denne uge. 
 
De studerende holder pause sammen. . 
 
Refleksion over formiddagen og det typiske forløb for den aktuelle borger. 
Konferencen fungerer som efter-vejledning.  
 
Agerer i praksis. 
 
 
 
 
Teamet af studerende følger dokumenterne for en borger som er 
sammenlignelig med den patient, som de har fulgt i uge 1  
 
Se Trello. 

  
 
 

7. DAG Primær sektor 

  
 
Hele dagen 
 
 
Frokost  
 
Tværfaglig konference og 
Grib Hverdagen møde  

 
De aftalte pleje- og behandlingstiltag foretages i samarbejde med  
borgeren. Eventuelle aftaler og tiltag dokumenteres i journalen. 
 
De studerende holder pause sammen.  
 
De studerende deltager i tværfaglig konference og Grib Hverdagen-  
møde. 

 
 
LOGBOG/ portfolio 

 
 
Se Trello. 
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8. dag Primær sektor 
  
 
Hele dagen 
 
 
 
Interview af borgeren 
 
 
 
Logbog/ portfolio 

 
De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag foretages 
i samarbejde med borgeren. Eventuelle aftaler og tiltag  
dokumenteres i journalen. 
 
Teamet af studerende besøger den patient, som de har  
udskrevet i uge 1, og interviewer denne med henblik på  
at afdække borgerens oplevelse af forløbet. 
 
Den studerende reflekterer over samarbejdet med de andre  
studerende. 
Påbegynder den obligatorisk synopsis. 
Reflekterer over eget læringsudbytte 
 

  
  
  

 .  

9. dag Primær sektor 
  
 
Hele dagen 
 
 
 
Frokost 
 
Logbog og synopsis 

 
De aftalte undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag foretages 
i samarbejde med borgeren. Eventuelle aftaler og tiltag  
dokumenteres i journalen 
 
De studerende holder pause sammen. 
 
Teamet af studerende skriver den sidste del af dagen på  
den obligatoriske synopsis. 
 

 
 

 
 

  

10. dag Primær sektor 
 
 
Synopsis afleveres senest kl.8                  Uploades til Trello 
 
Fremlæggelse   Teamet af studerende fremlægger patient/ borgerforløbet 
  med mulighed for efterfølgende drøftelse. 
    Deltagere: Medstuderende, undervisere/ vejledere og kliniker. 
 
Evaluering Studieforløbet, samarbejdet i teamet og den enkeltes 
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 Læringsudbytte. Skriftligt og mundligt. 
 
 
 
Logbogen og rapporten kan i det omfang det er påkrævet i de enkle uddannelser indgå i den  
studerendes portfolio   
 
Jura og etik 
Patienten/ borgeren skal give tilsagn om deltagelse i hele forløbet, dvs. under indlæggelse,  
udskrivelse og i hjemmet. 
Det er kliniske vejledere/ undervisere der er ansvarlige for at indhente tilsagn fra patienten. 
 
 
 
  
 
 
 
 


