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Nationalt
• Aalborg UH: Bekymring rejst i DPU
• Trivselsundersøgelser og studie1 viser, at de yngste 

læger oplever store udfordringer
Internationalt

• Vigtig læringsproces2

• Overvældende og stressyldt3-7

• - ”burnout-epidemi”8

BAGGRUND

KBU

1 Fast A, Juul M, Lassen A, Laugesen S. 2021; 2 Sturman N, Tan Z, Turner J. 2017; 3 
Brown J, Chapman T, Graham D. 2007; 4 Teunissen PW, Westerman M. 2011; 5 
Cameron A, Millar J et al. 2014; 6 Lundin RM, Kiran B et al. 2018; 7 O’Brien BC. 2018; 
8 Seo C, Corrado M et al. 2021



FORMÅL OG DESIGN

Formål Design

Studie 1 At udvikle viden om KBU-lægernes 
uddannelses- og arbejdsmiljø Etnografisk feltstudie

Studie 2
At udvikle og implementere initiativer til at 
støtte KBU-lægerne i de første måneder 
som nyuddannede

Participatorisk interventionsstudie



STUDIE 1 – RAMMESÆTNING

ATC og de medicinske afdelinger på Aalborg 
UH
• Samarbejde mellem afdelinger om at tilse 

akutte medicinske patienter

KBU-lægen



STUDIE 1 – ETNOGRAFISK FELTSTUDIE

Metoder:
• Observationer af KBU: 135 timer (n = 11)
• Interviews: 4 gruppe + 2 enkelt (n = 21)



KBU

RESULTATER – KBU’S OPLEVELSER



RESULTATER – FAKTORER



RESULTATER – KBU’S SAMARBEJDSPARTNERE



Spille spillet

[KBU] : Ja, der er tit sådan et 
produktionskrav, der lige lægger 
en dæmper på alle former for 
læring, synes jeg […] det er jo 
både én selv, men også hvis man 
er blevet ringet op to gange af 
sygeplejerskerne, der siger, at de 
har den næste til én 

Optræde ydmygt

Frokost i Modtagelsen. [KBU] 
fortæller, at hun i dag har en halv 
følgevagt inden hun har sin første 
nattevagt i morgen. Hun siger 
flere gange højt, at hun har tænkt 
sig at tage en kage med ”for at 
undskylde til sygeplejerskerne på 
forhånd” for at hun kommer til at 
have mange spørgsmål, da hun 
”ikke ved noget som helst”. 

Udvise kompetence

[KBU] er meget i tvivl, om han skal 
ringe og vække [bagvagten] for at 
spørge ind til, hvad han skal stille 
op med patienten […]. Jeg spørger 
ind til, om det er fordi, han 
tidligere har haft dårlige 
oplevelser med at ringe og vække, 
men det siger han, at han aldrig 
har haft. At det ”nok bare er ens 
egen stolthed over at ville kunne 
det selv”.

SAMARBEJDSPARTNERE OG STRATEGIER

”

”



Arbejdspladslæring er kompleks og udfordrer KBU-lægerne i lægerollen og deres 
trivsel 

Der er behov for at sikre et respektfuldt tværfagligt samarbejde, og at adressere 
vigtigheden og tilgængeligheden af forskellige samarbejdspartnere

Organisatoriske faktorer har stor betydning – og viser at hospitalerne har et ansvar 
for at sikre rammerne for arbejdspladslæring

STUDIE 1 - KONKLUSIONER



Etnografisk 
feltstudie

Participatorisk 
interventionsstudie



STUDIE 2 - INTERVENTIONSSTUDIE

• Metode: Change Laboratory*

• Interventionsmetode til at 
udvikle nye arbejdsgange

• Struktureret

• Participatorisk, workshops

*Engeström Y, Virkkunen J et al. 1996



Lokation
• 7 medicinske afdelinger
• Akut- og Traumecenteret

Deltagere
• KBU
• UKYL (og YL)
• UAO

Rammer
• 6 x 45 min.
• Allerede etableret 

mødetidspunkt

Covid-19: udsatte sessioner & 2 
afdelingsvist/online

DESIGN



1. Refleksion 
og analyse 

2. Organisatoriske 
faktorer

3. Løsningsforslag4. Videreudvikling

5. Færdiggørelse

6. Refleksion og 
evaluering

Implementering

Dialog

Dialog

Dialog

Resultater fra studie 1

PROCESSEN



Implementerede initiativer
Nyt introduktionsprogram
Obligatorisk v. start

• “Need-to know” 
• Samarbejde, arbejdsflow og 

arbejdspladslæring
• Fællesskab med peers

Forvagtsforum 
Månedligt møde

• “Nice-to-know” 
• Fællesskab med peers



Vigtigt at skelne mellem ”need to” og ”nice to”, når nye uddannelseslæger 

introduceres

Vigtigt med samarbejde på tværs af organisationen, når der skal skabes 

forandringer og arbejdes med udfordringer, der rækker ud over den enkelte 

afdeling

Arbejdet med at sikre uddannelsesmiljøet kræver fælles indsats, vedligehold og 

prioritering

STUDIE 2 - KONKLUSIONER



Konteksten og samarbejdspartnere er afgørende i transitionen

Hvordan sikres en tilstrækkelig introduktion (både til opgaver i egen afdeling, og 

dem som ligger ud over)?

OPLÆG TIL DRØFTELSE



TRANSITIONER
What makes it so different today from 
yesterday? 
Anja Kirstein, uddannelseskoordinerende overlæge
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Underpunkter

”Transition is not a moment, but rather a dynamic 

process in wich the individual moves from one set of 

circumstance to another”                                                                                                     
Teunissen & Westerman, 2011

”Transition are not linear, finite processes… transitions 

are experienced in multiple contexts depending on the 

specific situation and the individual”
Gordon et al., 2020

”Transition refers to an ongoing proces of psycological, 

social and educational adaption over time due to 

changes in context, interpersonal relationships and 

identity”
Jindal-Snape, 2018



Når uddannelsessøgende skifter kontekst, eksempelvis nyt ansættelsessted, udfordres de på 

deres viden, kunnen og erfaring med henblik på at tilpasse sig i den nye kontekst

Constructivist grounded theory (CGT) undersøgelse af 29 uddannelsessøgende og nylig 

speciallæger fra 3 forskellige intern medicinske speciallægeuddannelser i Canada

Identificering af 5 nøglestadier som har betydning for, at den uddannelsessøgende læge 

tilpasser sig et nyt uddannelsessted 



Autonomi

Kompetence

Legitimitet & 
tilhørsforhold

Praktiske behov

Basale/fysiologiske 
behov

Basale behov: Et sted at sove, hvor kan jeg finde mad ?

Praktiske behov: Hvordan finder jeg rundt på hospitalet (lokal know 

how), transportmuligheder, børnepasningsmuligheder

Legitimitet og tilhørsforhold: Lokale retningslinjer, nye kollegaer

Kompetent: udfylde lægerollen, ansvarsfølelse 

Autonomi: selvbestemmelse, muligheden for udvikling

At hjælpe uddannelsessøgende læger med at udvikle færdigheder til at 

begå sig i en ny kontekst er lige så vigtigt, som at lære dem kliniske 

færdigheder for at sikre god patientbehandling.



Mulighederne for udvikling og læring i forbindelse med transition skal tales 

op, fremfor kun at tale om stressfaktorer og deres negative indvirkning på 

uddannelsessøgende lægers velbefindende i forbindelse med transition

Transition er en proces som vil påvirke og påvirkes af mange forskellige 

områder og kontekster af en læges liv

Gruppen søgte at udvikle et værktøj til at øge forståelsen af trainee-trained 

transition til gavn for både uddannelsesmodtagere og uddannelsesgivere i 

overgangen mellem at være uddannelsessøgende til at være speciallæge

Det særlige ved T3D modellen – transition-to-trained-doctor som et 

uddannelsesværktøj er, at det tager højde for/inddrager de mange 

forskellige områder og kontekster



Til at udvikle T3D modellen har gruppen gjort brug af: MMT-theory –

Multiple and Multi-dimensional Transitions, som belyser de mange 

forskellige områder som involveres i transitioner, særligt de fysiske, 

kulturelle, psykologiske og sociale aspekter 

Styrken ved MMT theory er ifølge gruppen, at den fremhæver at 

transitioner er komplekse og ikke lineære processer

MMT theory blev anvendt som en teoretisk brille med henblik på at få  

yderligere fokus på de mangfoldige aspekter i transitioner og deres 

indbyrdes relationer

I 3 lande har gruppen foretaget samlet 55 semistrukturerede interviews, 

fordelt på 21 læger i Storbritannien, 14 i Holland og 20 i Canada.



Besvarelserne viste, at deltagerne især havde fokus på 4 forskellige 

områder i deres arbejds- og personlige liv – i tråd med MMT theory

Arbejdspladsen: kollegaer, arbejdsomgivelser, patienter

Personlige rolle: forpligtigelser, opgaver, egen tilpasning til nye 

oplevelser

Uddannelsen: den uddannelse, som deltagerne havde været igennem

Hjemmet: work-life balance, partner/børn

Som det ses på billedet er transition en proces, som påvirker mange 

forskellige områder af lægens liv, disse områder kan også indbyrdes 

påvirke hinanden. 

Gruppen mener, at T3D modellen belyser, hvad den enkelte læge finder, 

er vigtigt i forbindelse med transition

Når man snakker om transition, skal man ikke kun snakke om parathed til 

en ny rolle, men også have fokus på den udviklende og sociale del af 

transition, som giver refleksion og læring til den enkelte læge



GRUPPEARBEJDE
Hvad kan vi gøre for at støtte 
uddannelseslægerne i transitionerne?
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Tilpasset efter Engeström Y. 1987; 2001

ArbejdsfordelingRegler Fællesskab

Objekt
Opnå kompetencer på vej mod at 

blive speciallæge

Subjekt
Uddannelseslægen

Artefakter

GRUPPEARBEJDE
Artefakter: ”tools”, materielle, psykologiske
Regler: love, retningslinjer, guidelines
Fællesskab: kollegaer
Arbejdsdeling: arbejdsrutiner, fordeling af 
arbejdet, arbejdsopgaver



GRUPPEARBEJDE 
1. Udfyld med faktorer/elementer, 
der har betydning for 
uddannelseslægers transitioner

ArbejdsfordelingRegler Fællesskab

Objekt
Opnå kompetencer på vej mod 

at blive speciallæge

Subjekt
Uddannelseslægen

Artefakter



GRUPPEARBEJDE 
2. Hvilke elementer kan være med til 
at udfordre uddannelseslægerne i 
transitionerne?
Er der noget, der gør det særlig svært at være ny læge på jeres afdeling?

ArbejdsfordelingRegler Fællesskab

Objekt
Opnå kompetencer på vej mod 

at blive speciallæge

Subjekt
Uddannelseslægen

Artefakter



GRUPPEARBEJDE 
3. Hvad kan I som afdeling gøre for 
at støtte uddannelseslægerne i 
transitionerne?
Vælg én ud til præsentation i plenum



TAK
Enheden for Postgraduat Uddannelse
Aalborg Universitetshospital



WEBSITE
https://reliefweb.int/report/world/h
umanitarian-and-country-icons-2018

LICENSE
Public Domain

SHALL I GIVE CREDIT?
No
You can copy, modify, distribute and perform 
the work, even for commercial purposes, all 
without asking permission.

MEDICAL ICONS
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https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-and-country-icons-2018
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:
• Resize them without losing quality.
• Change fill color and opacity.
• Change line color, width and style.
Isn’t that nice? :)

Examples:

34

Find more icons at slidescarnival.com/extra-free-
resources-icons-and-maps

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template


DIAGRAMS AND INFOGRAPHICS
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✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉

😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈

🏰🌏🔌🔑 and many more...

😉
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You can also use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality.
How? Follow Google instructions 
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template


Men jeg tror faktisk, mit første chok kom på min første dagvagt. Der gik jeg fuldstændig ned. 
Jeg kunne slet ikke forholde mig til at stå med ansvaret der. Altså... Det var sådan... for mig 
har det været helt vildt voldsomt at gå fra studie og så til real life. Og den første vagt jeg 
havde... Bare det at skulle bære telefonen (viser rystende hænder foran sig), jeg var bare 
sådan… jeg var virkelig bævrende nervøs og så bipper den, og det er en [akut livstruende 
sygdom], jeg skal ned til i skadestuen. Og jeg kan ikke engang finde ned i skadestuen, jeg 
kan ikke finde vej derned, og så kommer jeg alligevel derned, og så er det en ung pige, og 
[…] så ringer jeg til min bagvagt og siger: "det er en [akut livstruende sygdom]". "Jamen så 
skal du [udføre proceduren]”. Og jeg havde kun set én [af den slags] der ikke gik godt, og så 
skulle jeg selv stå dernede [Jakob fnyser: hmm]... Altså jeg var bævrende nervøs, og så brød 
hele verden bare sammen, fordi der blev ved med at vælte patienter ind og […] Så det endte 
med, at jeg stod og tudede fuldstændig nede i skadestuen. 
KBU-læge, Gruppeinterview

”

”
RESULTATER – KBU’S OPLEVELSER


