WP1-34:ENTREPRENØRIEL PRAKTIK I SUNDHEDSPROFESSIONEL PRAKSIS:
VIA FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN OG VIA SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN.
Udarbejdet af Hanne Duedahl Nørgaard
Konteksten:
Projekt wp1-34: Entreprenøriel praktik i sundhedsprofessionelle uddannelser i VIA, har på i alt 5 sundhedsprofessionelle uddannelsers udbudssteder eksperimenteret med
at designe, udvikle og afprøve modeller for, hvordan studerende gennem praktikforløb kan tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer i at arbejde entreprenørielt med
afsæt i deres profession. Det har resulteret i 7 modeller fra hhv. fysioterapeut- og sygeplejeuddannelser, som er blevet udviklet og afprøvet i perioden december 2018 –
december 2020.
De 5 udbudssteder er:
Fysioterapeutuddannelsen i Århus
Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro
Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens
Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
De 5 udbudssteder har alle grebet opgaven an på forskellige måder; fra indlejrede workshops i en ordinær praktikperiode til hele praktikforløb i et iværksættermiljø, hvor
fagprofessionen ikke er repræsenteret til hverdag. Alle har imidlertid haft det fælles mål, at studerende efter endt praktik skal have viden, færdigheder og kompetencer til
at arbejde entreprenørielt med deres profession.
Nedenfor præsenteres de specifikke modeller:
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FYSIOTERAPEUTUDDANELSEN i HOLSTEBRO
Et obligatorisk forløb i tilknytning til 5. semester praktik
”Entreprenøriel praktik” har været et indlejret element i praktikken på 5. semester for alle studerende. Semesterets temaer er: fysioterapi i sundhedsfremme og
forebyggelse, og klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering. Praktikken udgør 7 uger og ligger til sidst i semesteret. Semesteret
afsluttes med en klinisk prøve.”Entreprenøriel praktik” er ikke blevet udprøvet i forbindelse med den kliniske prøve.
En ”kick off” inden praktikken har forberedt de studerende til, hvordan de i praktikken også skal arbejde entreprenørielt med semesterets temaer: de studerende har fået
udleveret en opgaveramme, som guider dem med henblik på at identificere mulige disharmonier i deres praktik hen imod i alt 2 workshops, som bliver afholdt i
Studentervæksthuset. Den entreprenørielle struktur for de studerendes læring, involverer et tæt samarbejde mellem de studerende og deres kliniske vejledere.

De kliniske vejledere indgår således aktivt i at støtte de studerende i deres proces med at indkredse, undersøge, idegenerere og handle fra disharmonier til løsninger.
75 studerende har været igennem forløbet, som har været afprøvet 3 gange.
Både studerende og kliniske vejledere har evalueret, at udbyttet er meningsfuldt, men vil egne sig bedre til praktikken på 4. semester.
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FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN i ÅRHUS:
På samme måde som Holstebro, har afsættet i Århus været praktikken på 5. semester. Her er to modeller afprøvet: Praktik + og Jokeren

Praktik +
I Praktik + tilknyttes den almindelige praktik i kommunen og hos de private fysioterapeutklinikker. De studerende bruger 1

- 2 dage om ugen eller en sammenhængende uge i deres praktik hos en ekstern organisation, hvor de arbejder med
sundhedsfremme og forebyggelse. Samarbejdspartnere kan eks. være: bandagist, palliativ gruppe, forskningsenhed,
smerteklinik, vuggestue, fritidsklub, lægehus, interesseorganisationer, Team DK, etc.
Ca. 30 studerende har været i ”praktik +”

Jokeren
Jokeren tilbydes til ganske få studerende på årgangen, som kan søge om at bruge 1-2 uger af deres 5. semesterpraktik hos en ekstern organisation efter eget
valg. Hertil kræves en velbegrundet ansøgning til uddannelseslederen.
En enkelt studerende har afprøvet ”jokeren”

Både ”praktik +” og ”Jokeren” er implementeret i Fysioterapeutuddannelsen i Århus, og vil fortsat vokse med involverede praktiksteder fremadrettet.
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SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN i VIA
På 4. semester er entreprenøriel praktik indgået som en valgmulighed på linje med øvrige kliniksteder. De studerende skal i slutningen af semesteret i 8 ugers praktik.
Semesterets overordnede tema er interaktion og kommunikation. Praktikperioden skal ikke bestås.
I denne praktikperiode har udbudsstederne Århus, Horsens og Holstebro sammen udviklet tre modeller for, hvordan sygeplejestuderende kan gennemføre deres 4.
semester praktik som entreprenøriel praktik.

I ”almindelig” praktik:
Forløbet er tilrettelagt som en integreret del af et praktikforløb hos et allerede kendt praktiksted i kommunen. De studerende bruger knap halvdelen af deres studietid i
praktikken på at identificere, undersøge, ideudvikle og teste løsning på en disharmoni fra deres egen praksis. Undervejs får de studerende ad hoc vejledning fra undervisere
og Studentervæksthuskonsulenter, samt sparring fra deres praktikvejleder.
Forløbet har været afprøvet en gang med deltagelse af 2 studerende, som begge efterfølgende er blevet tilknyttet Studentervæksthuset.
I foråret 2020 var 9 studerende tilmeldt forløbet, som måtte aflyses grundet covid-19.
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I ”ualmindelig” praktik:
model 1:
Forløbet er tilrettelagt som et selvstændigt praktikforløb hos en aktør eller interessent, som ikke i forvejen har sygeplejersker tilknyttet sin virksomhed, men som er
interesseret i at støtte sygeplejestuderens udforskning af hvordan virksomheden og sygeplejen gensidigt kan udvikle hinanden. De studerende skal ønske at deltage i
forløbet. Praktikforløbet indfrier ingen fagkrav for de studerende. Vejledningen i praktikforløbet varetages af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen. Undervejs er
tilrettelagt workshops i Studentervæksthuset, der faciliterer det entreprenørielle arbejde.
Forløbet har været afprøvet to gange med deltagelse af 6 studerende på i alt 3 ”ualmindelige” praktiksteder.
Model 2:
I samarbejde med Compas, Partnerskaber for Cirkulær Økonomi tilbyder sygeplejerskeuddannelsen i Horsens en ”ualmindelig” praktik for 4. semesterstuderende, hvor de
arbejder med udfordringer stillet af Compas, med afsæt i casen: Det bæredygtige hospital i Randers. Den daglige vejledning forestås af Compas. Den ”kliniske” vejledning
varetages af undervisere fra uddannelsen. Desuden er der kontakt til Studentervæksthuset i Horsens.
Forløbet har været afprøvet en gang med deltagelse af 8 studerende

Evaluering:
Fælles for de tre udbudssteder er der foretaget interviews af de studerende, som har deltaget i entreprenøriel praktik i sygeplejerskeuddannelsen.
De studerende fremhæver, at de:
•
•
•
•
•

Opsøger, tilegner sig og anvender sygeplejefaglig viden – samt viden fra andre fagområder
Identificerer behov for sygepleje i kontekster, hvor sygepleje som profession ikke er repræsenteret
Udvikler kompetencer i samarbejde; både indenfor egen profession og særligt med andre professioner og partnere
Opøver en høj grad af handlemod og personlig vækst
Motiveres for uddannelsen på en måde, som bekræfter uddannelsesvalget, og som muliggør at de kan se, hvordan de kan arbejde passioneret med faget.
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De tre modeller for entreprenøriel praktik i sygeplejerskeuddannelsen kan ikke for nuværende implementeres. Projektets resultater er imidlertid interessante og har
initieret en proces med det sigte at undersøge nærmere, hvilket udbytte entreprenørielle praktikker kan have i sygeplejerskeuddannelsen.

Udvalgte materialer fra forløbene:
1: At undre sig, undersøge og oplukke disharmonier. Drejebog til fys.stud. i Holstebro
2: Plan for entreprenørskab og innovation 4. semester. Logbog til spl.stud i Holstebro
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At undre sig, undersøge og oplukke disharmonier
Kære studerende,

I denne praktik skal du arbejde med at identificere, vurdere og formidle faglige
problemstillinger gennem entreprenørskab og innovative metoder.
Det betyder at du kommer til at udvikle dine entreprenørielle kompetencer.
Entreprenørielle kompetencer handler overordnet om at man med sin faglighed kan
handle, være kreativ, have en omverdensforståelse og arbejde med sin personlige
indstilling. Det er væsentligt at handlingerne sigter efter at skabe værdi for nogen, og
derfor er det vigtigt at arbejde med både at eksperimentere og nytænke på grundlag af
en forståelse for og analyse af en lokal og global verden (Rasmussen & Moberg, 2016).
Når man handler entreprenørielt er man foretagsom. Det vil sige at du udvikler
færdigheder i at kunne se muligheder, tage initiativ, omsætte ideer til handling, og
virke og kommunikere i mange forskellige kontekster (Kirketerp, 2012).
Innovationsmetoder har du arbejdet med på 3. semester. Det karakteristiske ved
innovation er, at det er metoder, som skal skabe ny værdi for nogen (Davidsen, Sprogøe,
& Boelsmand, 2018).
For at komme frem til at udvikle innovative løsninger, er det imidlertid nødvendigt, at
få øje på og forstå den nuværende praksis, som har brug for fornyelse. Vi kalder det, at
man identificerer disharmonier (Blenker, Korsgaard, Neergaard, Tanggaard, & Thrane,
2016). Disharmonier er de forstyrrelser, og ting, der undrer, som findes i den hverdags
praksis, du er i praktik i. Det handler ikke om, at man skal lede efter problemer, fejl
eller mangler. I stedet handler det om, at man øver sig i at opdage muligheder, som der
endnu ikke er handlet på. Karakteristisk for mulighederne er, at de præsenterer noget,
der kan være eller gøres bedre end det nuværende.
Når man på den måde arbejder entreprenørielt i sin praksis, får man mulighed for at
arbejde og lære med afsæt i hele Blooms reviderede taksonomi. Forudsætningen for at
identificere disharmonier og opdage muligheder er, at man har faglige kvalifikationer og
kompetencer.
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Fig.Blooms taksonomi for læringsniveauer revideret af Lorin Anderson (2005) ( (Rohde & Boelsmand, 2016)

Arbejdet med disharmonier begynder allerede fra den første dag i praktikken, og
sammen med dine vejledere.
I 2. uge af din praktik holder vi en workshop i Studentervæksthuset, hvor vi arbejder
med at identificere disharmonier. På de følgende sider finder du nogle modeller, som
kan hjælpe dig gennem forløbet.
I december holder vi en boot-camp i Studentervæksthuset. Her vil vi arbejde videre med
innovative løsninger, som tager afsæt i de disharmonier du og dine medstuderende har
identificeret.
På den måde vil du være med til at udvikle praksis sammen med praksis.
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Udforske hverdagspraksis og finde disharmonier
I din praktik skal du være nysgerrig over for den hverdagspraksis, der udspiller sig.
Du skal finde disharmonier dvs. ting, processer, rutiner, samarbejdsformer m.m., som undrer dig
i den hverdagspraksis, du er i. Det kan være svært, fordi vi ofte er tilbøjelige til hurtigt at fikse
det, der forstyrrer os eller i stedet vænner vi os til og tilpasser os det, der forstyrrer (Blenker,
Korsgaard, Neergaard, Tanggaard, & Thrane, 2016). Det betyder, at vi ikke altid opdager
disharmonierne. På samme måde som vi vænner os til at gå uden om det gulvbræt, der ligger
løst.
I denne første øvelse skal du øve dig i at undre dig over og beskrive den hverdagspraksis, du er
en del af.
Det kan være en undren, der relaterer sig til den organisatoriske planlægning á la ”hvorfor gør
de det på den måde?”, ”det virker uhensigtsmæssigt fordi …”
Det kan også være en undren, der går på en umiddelbar uhensigtsmæssig indretning, samarbejde
internt i professionen, på afdelingen, med andre professioner eller med patienterne.
Det kan være en undren ift. ”hvorfor laver fysioterapeuten ikke denne arbejdsopgave?” eller
”hvorfor er det fysioterapeuten, der laver denne arbejdsopgave?” og meget, meget mere – det
er kun jeres undren og nysgerrighed der sætter grænser.
At undre sig handler om at stille spørgsmål. Nogle spørger umiddelbart og højlydt. Andre
overvejer mange gange, og tøver alligevel. Det vigtige for alle er imidlertid at spørge på en
måde, der ikke opfattes som kritik og på den måde giver modstand over for det videre arbejde.

Denne øvelse laves individuelt. Også selvom du arbejder sammen med en medstuderende, som
er optaget af den samme hverdagspraksis. Det er vigtigt, at I begge øver jer i at udforske og
oplukke disharmonien, fordi det også kan bidrage til kvaliteten af jeres arbejde på sigt.
Du udvælger en hverdagspraksis som undrer dig. Denne skal du beskrive dybdegående ud fra 4
dimensioner: 1) Hvem, 2) Hvor, 3) Hvordan, 4) Hvad?
Vær konkret og detaljeret når du går i gang med din beskrivelse. Det er vigtigt, fordi du på den
måde får et mere nuanceret materiale, som kan hjælpe dig i det videre forløb.
Brug skemaet nedenfor:
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Øvelse 1:beskrivelse af hverdagspraksis:
Den hverdagspraksis jeg undrer mig over, handler om…

HVEM? Beskriv hvilke personer er involveret? Hvem er de? Hvorfor er de involveret?

HVOR? Hvilke steder udfolder hverdagspraksissen sig? Hvordan ser stederne ud?

HVORDAN? Hvilke aktiviteter, rutiner og handlinger indgår i hverdagspraksissen?

HVAD? Hvilke genstande, teknologier og redskaber bruges i hverdagspraksissen?
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Forelsk dig i det problem du gerne vil løse!
Du vil formentligt opleve, at du allerede begynder at få ideer til, hvordan problemet eller
udfordringen kan løses. De første ideer er bare sjældent de mest innovative (Rohde &
Boelsmand, 2016).
Derfor er det en god ide, at oprette en ide-bank, hvor de første ideer bliver parkeret. I kan altid
komme tilbage og ”hæve” ideerne igen. Det vigtige er blot, at de første ideer ikke får lov at
styre jeres videre proces.
På den måde forebygger du, at du bliver forelsket i en ide tidligt i fasen. Det bidrager til at du
nemmere kan forelske dig i det problem eller den udfordring, du skal arbejde med.
Lav en ide-bank enten i en notesbog, one note eller et andet sted, som altid er muligt at finde
frem til igen.
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Er ”din” disharmoni også andres disharmoni?
Det næste step er, at du – evt. sammen med medstuderende – undersøger, hvorvidt den
disharmoni, I har identificeret også er en reel problematik for andre. Det er muligt, at patienter,
pårørende eller kollegaer oplever ”jeres” disharmoni anderledes end jer, og det kan betyde at
disharmonien ikke er en reel mulighed for jer at arbejde videre med (Blenker, Korsgaard,
Neergaard, Tanggaard, & Thrane, 2016).

Øvelse 2:
I denne øvelse handler det derfor om ret hurtigt at komme ud og spørge eller observere andre:
- hvordan oplever de den beskrevne disharmoni?
- hvem oplever den beskrevne disharmoni?
- hvad gør disharmonien?
- hvis de ikke oplever en disharmoni, hvad har så betydning for dem, i den pågældende
hverdagspraksis?

Formålet er at du/I finder ud af, hvorvidt den disharmoni I har beskrevet, er et reelt problem,
som kan skabe værdi, når og hvis der bliver handlet på det.

Hvis ikke andre oplever disharmonien, så har du måske ikke spurgt de rigtige, eller måske er det
kun dig, der bliver forstyrret af denne hverdagspraksis. Det betyder at du må gå nogle skridt
tilbage: vurder hvorvidt du skal identificere en anden disharmoni i den hverdagspraksis, du er i,
eller hvorvidt du har brug for at spørge og iagttage nogle andre, end dem, du allerede har spurgt
og iagttaget.
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Du skal gerne nu have fastlagt, hvilket problem eller hvilken udfordring du arbejder med.
Du skal også gerne vide, at andre også har en interesse i at du arbejder med netop dette
problem eller denne udfordring.
Som udgangspunkt for at du kan skabe en innovativ forandring eller et design, der skaber værdi,
er det vigtigt at du har indsigt i problemet.
Derfor skal du nu i gang med at indsamle viden. Det gør du dels gennem en videns søgning, en
teoretisk analyse, en historisk analyse og ved at indsamle empiri.

Øvelse 3:
Videns søgning/ State-of-the art:
State of the art henviser til, at man afdækker hvilken viden, der eksisterer inden for feltet
netop nu(Rohde & Boelsmand, 2016).
Anvend de søgestrategier I allerede kender i forhold til at lave litteratursøgning.

Øvelse 4:
Teoretisk analyse:
I den teoretiske analyse af problemet trækker du på de faglige teorier og begreber, som du
allerede kender, og som kan bidrage til at forstå det problem, du/I vil arbejde videre med.

Øvelse 5:
Historisk analyse:
Den viden du skal bruge til den historiske analyse kan du hente både via litteratursøgning og ved
at spørge i praksis. Find frem til følgende:
Hvorfor er denne disharmoni opstået?
Hvilke eksempelvis teknologiske, organisatoriske, kulturelle, politiske forandringer kan have haft
betydning for at disharmonien er opstået?
Hvorfor er det nu disharmonien bliver synlig? Hvordan kan det være ingen før dig har set den og
gjort noget ved den?

Øvelse 6:
Empiri:
Det er vigtigt at forstå problemet, sådan som det opleves for dem, der har problemet. Det er
ofte en fejlkilde til mange designs, at de ikke kan anvendes, fordi de er mere spændende end
egentligt målrettede dem, der skal gøre brug af dem (Rohde & Boelsmand, 2016).
Metoderne til at indsamle empiri minder om de metoder, man anvender inden for antropologien.
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Skematisk oversigt over forløbet
tidsramme

1

Intro uge 17

2

21. maj

12.30 – 15.30

fokus
Information om
forløbet til
studerende
Introducere til
materialet og
opgaven med at
indkredse en
disharmoni i praksis
Bootcamp
Arbejde med øvelse
1 og øvelse 2 i
materialet. De
studerende
diskuterer og
vidensdeler med
hinanden

sted
Fys.udd. Campus
Holstebro
På praktikstedet
sammen med klinisk
underviser
I
studentervæksthuset
campus Holstebro
sammen med
Sebastian Landgren
og Hanne Duedahl

Mellem kl. 14-14.30 vil
vejledere fra klinikken
deltage.

3
4

4. juni

Kl 8 – 15.15

Kvalificere
disharmonien
(øvelse 3,4,5)
”boot camp”:
ideudvikling og
præsentation af det
aktuelle arbejde

På praktikstedet
sammen med klinisk
underviser
I
studentervæksthuset
campus Holstebro
sammen med
Sebastian Landgren
og Hanne Duedahl.
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T IDSPLAN FOR E NTREPRENØRSKAB OG INNOVATION I KLINIK PÅ 4. SEMESTER – UGE 47-3
Uge 47 (1)

Uge 48 (2)

Uge 49 (3)

Uge 50 (4)

Uge 51 (5)

Uge 1 (6)

Uge 2 (7)

Uge 3 (8)

Undersøge
mulighed for
værdiskabelse i
konkret
hverdagspraksis

Tilbage i praksis
og fortsætte
undersøgelsen

Hvad er
udfordringen?

Udvikling af
løsning

Der arbejdes med
videre med
udvikling af idé

Teste

Aflevering af det
endelige
produkt/ide

Hvordan
idégenereres
der?

Inddragelse af
andre
professioner

Kvalificering af
løsningen på
baggrund af
mødet med
udfordringsstillere

Observation/
undersøge
disharmoni/
undren/
problematik

Kvalificering
Fortsat udvikling
af en løsning

Hvilken metode
danner rammen?
Løsningsidé

Inspiration:
Sundhedsfremme
Forebyggelse
Mental sundhed
Socialt udsatte
Kommunikation
Vejledning
---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

------------------

------------------

Møde med
væksthuset der
udfolder
"Entreprenørskab" og
definerer krav til
undersøgelse om
onsdagen

Møde i et
reflekterende
team med
medstuderende
og vejleder /
facilitator.

Møde opsamling
med vejleder /
facilitator

Møde med
studentervæksthus hvor der er
fokus på netværk
og netværksdannelse samt
supervision

Møde med
samarbejdspartnere samt
vejleder /
facilitator med
fokus på
præsentation af
det forløbige
produkt

Møde med
vejleder /
facilitator i
forohld til at
teste løsningen

Møde med
studentervæksthuset og vejleder
/ facilitator i
forhold til
præsentationsteknikker

Evaluering af
forløbet

Aktiviteter på faste datoer som
foregår på VIA
Onsdag d. 20/11 kl 9.00-12.00: Workshop i
studentervæksthuset.
Torsdag d. 28/11 kl. 9.00-10.30: Cafemøde med vejleder
og medstuderende.
Tirsdag d. 10/12 kl. 10.00-12.00: Workshop i
studentervæksthuset.
Tirsdag d. 17/12 kl. 10.00-12.00: Alternativt
forudsætningskrav. Praktikstedet er velkommen til at
deltage.
Torsdag d. 9/1 kl. 9.00-11.00: Workshop i
studentervæksthuset.
Tirsdag d. 14/1 kl. 12.30-14.30: Endelig præsentation af
ide/produkt. Praktikstedet er velkommen til at deltage.

Pensumliste:
Lackéus, Martin (2018): ’What is Value?’ – A framework for
analyzing and Facilitating Entrepreneurial Value Creation.
Universitetsforlaget årg. 41. Nr.1 s. 10-28
Rohde og Boelsmand (2016): Innovative studerende.
Arbejdsbog til professionsuddannelserne. Akademisk Forlag
Sarasvathy (2012): Hvad gør entreprenører entreprenørielle.
Kognition og pædagogik nr. 83. s. 36-48
Undervisnings- og Forskningsministeriet: Hvad er forskning,
innovation og udvikling? Hentet 05.11.2019
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-oganalyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling/hvad-erforskning-innovation-og-udvikling
Undervisnings- og Forskningsministeriet: Definition af produkt-,
proces-, markedsførings- og organisatoriskinnovation. Hentet
05.11.2019 https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistikog-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling/de-fireinnovationstyper.pdf
Dele af litteraturen uploades på praktikportalen
Der skal henvises til 500-600 siders litteratur, som består af
opgivet og selvvalgt litteratur

U DVIDET TIDSPLAN OG INDHOLD
Uge 47 (1):

Uge 48 (2):

Mandag:
I skal oprette en logbog, hvor I løbende dokumenterer jeres proces.

Mandag til onsdag:
Fortsætte arbejdet med undersøgelse af hverdagspraksis og muligheder for
værdiskabelse – oplukke disharmonier.

Mandag og tirsdag – begynde at undersøge og lære stedet at kende
Inspiration til at undersøge hverdagspraksis:
Hvad beskæftiger de sig med på stedet? Hvem er de ansatte?
Hvem er brugerne? Hvad kendetegner brugerne som anvender stedet?
Hvad er formålet/formålene med stedet?
Hvornår er der adgang? Står bygningerne periodevist tomme?
Er der nogen, der ikke anvender stedet? Og hvad kendetegner dem som ikke
anvender? Findes der potentielle brugere, der ikke anvender stedet, som kunne
have gavn af at anvende stedet?
Hvilken betydning har stedet for lokalsamfundet? For samfundet generelt?
Hvordan ser de organisatoriske rammer ud? Hvem/hvad finansierer stedet og
ydelserne?
Hvordan kan I se sundhedsfremme og forebyggelse?
Hvordan kan I inddrage overvejelser fra DVE-arbejdet i jeres observation?
Hvem kan hjælpe jer med at blive klogere på stedet og den gældende
hverdagspraksis?
Onsdag – Workshop i studentervæksthuset
Hvad er jeres drive, fokus, forpligtelser? Hvad vil I gerne have ud af det?
Der tages udgangspunkt i PACE (Me2) og FIRE-modellen
Torsdag og fredag – Fortsætte undersøgelse af hverdagspraksis ved at anvende
viden fra workshop i væksthuset
Fredag sendes ½ sides opsamling til vejleder om ugens arbejde – hvad har I
arbejdet med og hvor er I nu?
Formålet med at sende opsamling er at give vejleder mulighed for at følge lige
netop jeres proces samt at give sparring og feedback og sikre størst muligt
læringsudbytte. Formen for kontakt med vejleder aftales med vejleder

Torsdag:
Kl. 9-10.30 – Cafe-møde som mini-reflekterende team
Hver studerende har i alt 10 min, heraf 3 min. til at præsentere hvad I er optaget af
og hvad jeres udfordring er og 7 minutter til at lytte til uddybende spørgsmål og
opmærksomhedspunkter, som I skriver ned.
Efterfølgende har I 5-10 min. til at kigge på spørgsmålene
Underviser har et metaperspektiv og samler evt. forslag til en fælles udfordring
eller ”hvad er næste skridt?”
30 min. til fælles drøftelse.
Processen skal gerne understøtte at I selv skal definere hvad udfordringen er og
hvad næste skridt er. I skal helst ikke være i tvivl om noget, når I går.
Fredag - Fortsætte undersøgelse af hverdagspraksis med inddragelse af
refleksionerne fra cafe-mødet
Fredag sendes ½ sides opsamling til vejleder om ugens arbejde – hvad har I
arbejdet med og hvor er I nu?

Uge 49 (3)

Uge 50 (4)

Mandag og tirsdag
Fokus i denne uge er på definition af udfordringen/disharmonien?
Spørgsmål til hjælp:
Er der andre end mig der ser denne udfordring? Er det en anomali?
Er det overhovedet et problem, udfordring, mangel, disharmoni?
Hvor stort er problemet og for hvem er det et problem? Er der geografiske
forskelle?
Hvordan og hvornår opstod disharmonien første gang?
Hvilken viden findes der nu om det? (Systematisk litteratursøgning og spørg
relevante aktører)
Er muligheden for værdiskabelse interessant for andre?
Hvordan kan sygeplejerskeperspektivet tænkes ind i disharmonien?
Hvordan kan vi gøre et eller andet for nogen, så der skabes værdi?
Når det er løst vil det så skabe værdi? Hvordan ved vi at det kan skabe værdi?
(faglig begrundet hypotese)

Mandag og tirsdag
Fortsætte med idegenerering – hvad vil I gerne frem til? Hvad er drømmen om
løsningen? Hvordan kan I se den?

I 3. uge skal I være færdige med F i FIRE
Onsdag eller torsdag skal I mødes med jeres vejleder
Formålet med mødet er at sikre at I har et sygeplejefagligt afgrænset og
veldefineret spørgsmål at arbejde videre med.
Formålet er ligeledes at igangsætte en drøftelse om idegenerering samt metoder
hertil.
Fredag: I starter op på I’et i FIRE = Idegenerering
Send ½ side til jeres vejleder om dagens arbejde og overvejelser om idegenerering

Tirsdag: 2 timers workshop om netværksdannelse – T-shaped people
Formålet er at udfordre sygeplejen og inddrage andre, der kan have interesse og
aktier i det som I laver. Der skal inddrages andre perspektiver på jeres ideer.
I skal lave en grundig undersøgelse af, om den ide I har nu anvendes i en helt anden
kontekst (søg efter viden og litteratur og spørg relevante samarbejdspartnere)
Onsdag og torsdag – fortsætte med idegenerering
Fredag
Fredag sendes ½ sides opsamling til vejleder om ugens arbejde – hvad har I
arbejdet med og hvor er I nu?

Uge 51 (5)

Uge 1 (6)

Mandag - torsdag
Der arbejdes videre med udvikling af idéen

Torsdag og fredag:

Tirsdag afholdes et alternativt forudsætningskrav i form af et møde med vejleder,
medstuderende og samarbejdspartnere med fokus på præsentation af det
foreløbige produkt/ide.
I skal arbejde videre med at kvalificere løsningen på baggrund af mødet med
udfordringsstillere, vejleder og medstuderende
Fredag
Fredag sendes ½ sides opsamling til vejleder om ugens arbejde – hvad har I
arbejdet med og hvor er I nu?

I skal arbejde videre med at kvalificere løsningen på baggrund af mødet med
udfordringsstillere + I skal i gang med R’et i FIRE
Hvordan vil I realisere jeres ide? Hvordan vil I teste den/det?
Fredag
Fredag skal I mødes med jeres vejleder og drøfte testning af jeres idé
I skal selv tage kontakt til vejleder og aftale et tidspunkt

Uge 2 (7)

Uge 3 (8)

Mandag - fredag:
Testning af jeres produkt/ide - I skal aftale tidspunkter for test med jeres
praktiksted

Mandag
Forberede præsentation af produkt/ide

Fortsat kvalificering af ide og udvikling af løsning på baggrund af testene
Torsdag:
Workshop i studentervæksthuset i forhold til forskellige præsentationsteknikker
Fredag
Fredag sendes ½ sides opsamling til vejleder om ugens arbejde – hvad har I
arbejdet med og hvor er I nu?

Tirsdag:
Præsentation af jeres endelige produkt og arbejde for vejleder, praktiksted og
medstuderende.
Onsdag og torsdag
Evaluering og “aflevering af ide”
Evaluering og feedback skal skrives ind i jeres logbog

L ÆRINGSUDBYTTE DER KAN INKLUDERES I PROJEKTET FRA SEMESTERBESKRIVELSEN PÅ 4. SEMESTER
L ÆRINGSUDBYTTE FORDEL PÅ VIDEN
D EN STUDERENDE








reflekterer over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, intervenere, evaluere, dokumentere, justere og
koordinere sygepleje til individ-, gruppe- og samfundsniveau
integrerer viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved
sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
reflekterer over kommunikationsteorier og -metoder og kommunikations betydning i forhold til dialog og til at etablere relationer
reflekterer over pædagogiske interventioner såvel i direkte og digital kontekst med involvering af patient/borger og pårørende med respekt for
forskellighed
argumenterer for klinisk lederskab, klinisk beslutningstagen og samarbejde på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt
patient/borgers hjem
reflekterer over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder i relation til situationsbestemt kommunikation i samspil
medpatient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer
reflekterer over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation i relation til klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og
behandlingsforløb

L ÆRINGSUDBYTTE FORDEL PÅ FÆRDIGHEDER
D EN STUDERENDE






argumenterer for vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende
anvender relevant national og international etiske kodeks og lovgivning i sygeplejesituationer præget af forskellige kulturelle og
professionsmæssige interesser
vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient/borger i professionsfaglig og tværprofessionel
praksis
anvender sygeplejeinterventioner der støtter patient/borger i at mestre deres livssituation ved sundhedsudfordringer og
sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter
mestrer relevante arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklingsog forskningsarbejde

L ÆRINGSUDBYTTE FORDEL PÅ KOMPETENCER
D EN STUDERENDE




anvender professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationstekno- logi i den relevante kontekst
udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til
semestrets tema
påtager sig ansvar for at søge, vurdere og anvende national og international praksis-, ud- viklings- og forskningsviden i argumentation for og
refleksion over semestrets tema

Udarbejdet af Hanne Duedahl Nørgaard, Birgith Lauszus og Nadja Aagaard Røjkjær. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College Holstebro

