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Indeværende rapport indeholder den eksterne evaluering af pilotforløbet diplommoduler for sundhedsplejersker på 
VIA University College og Københavns Professionshøjskole 2019/2020. Diplomforløbet er et resultat af en beslutning 
taget af regeringen og Dansk Folkeparti i Finanslov 2019 om at oprette et efteruddannelsestilbud til sundhedsplejersker 
med fokus på børn og familier i sårbare og udsatte positioner. Dette diplomforløb skal efter hensigten fungere som en 
overbygning til sundhedsplejerskeuddannelsen på 15 ECTS fordelt på to moduler, og kører i 2019/2020 som et 
pilotprojekt finansieret gennem Finanslov 2019. Evalueringen er igangsat med henblik på at undersøge, hvordan og i 
hvilket omfang diplomforløbet bidrager til at styrke de studerende sundhedsplejerskers handlekompetence. Denne 
evaluering skal efter hensigten fungere som udviklende element med henblik på udvikling af diplomforløbet fremover, 
hvorfor evalueringen har et fremadskuende og konstruktivt perspektiv og er afrapporteret i et narrativt format. 

Der er i et samarbejde mellem diplomforløbets projektledelse og Ineva sat følgende konkrete mål for evalueringen: 

 

 

 

 

 

 

DATAGRUNDLAG 
Evalueringen er udarbejdet på følgende datagrundlag: 

• Fokusgruppeinterviews med studerende sundhedsplejersker: I alt 18 studerende svarende til 38% af det 
samlede antal studerende. Disse studerende fordeler sig som følger ift. campustilknytning: 8 fra VIA, 10 fra KP. 
Interviews blev foretaget i uge 13 og 14. 

• Interviews med undervisere: Der er interviewet fire undervisere. Underviserne har undervist på både VIA og 
KP. 

• Interviews med sundhedsplejeledere: I alt syv ud af 20 ledere er interviewet. Her har tre ledere 
sundhedsplejersker tilknyttet VIA og fire af lederne har sundhedsplejersker tilknyttet KP.  

• Kvantitativ data fra VIA og KP’s undervisningsevaluering: Data fra intern evaluering af modulerne, hvor de 
studerende har besvaret et survey efter afsluttet modul. Denne afrapportering indeholder ikke det fulde data 
fra de interne undervisningsevalueringer, men præsenterer de data, som er meningsfuldt at fremlægge i 
henhold til indeværende evaluerings pointer. Data fra begge campi præsenteres samlet. 

• Datamateriale fra digitale platforme: Der er i diplomforløbet benyttet ItsLearning og IntraPol som digitale 
læringsplatforme, interaktionen på disse analyseres som datamateriale (begrænset brug af dette data grundet 
begrænset interaktion på platformene).   

 

INDLEDNING 

Formålet med evalueringen er at undersøge, i hvilken grad efteruddannelsen klæder sundhedsplejerskerne på i 
forhold til at styrke deres handlekompetencer, der gør dem i stand til at varetage deres opgaver på et mere 
kvalificeret fagligt niveau og/eller i stand til at varetage nye opgaver til gavn for de socialt udsatte og sårbare børn 
og familier også i en tværfaglig sammenhæng.  

På baggrund af aftagernes vurdering ønskes det også undersøgt, hvordan sundhedsplejerskernes 
handlekompetence kan styrkes på modulerne mhp. yderligere at justere og kvalificere modulerne.  
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BEMÆRKNINGER IFT. COVID-19 
Både evaluering og diplomforløbet er gennemført delvist under COVID-19-pandemien, hvilket implicerer evalueringen 
på flere måder.  

For det første er datagrundlaget ikke så stort som forventet. Det var forventet og planlagt, at der skulle have været in-
terviews med i alt 24 studerende, 10 ledere og 4 undervisere med henblik på at informantgruppen skulle udgøre ca. 
50% af populationen. Sundhedsplejeområdet har været påvirket af corona-krisen, idet området har været delvis om-
struktureret, og der midlertidigt har været omplaceret personale og ressourcer til andet arbejde. Dette fordi Sundheds- 
og Ældreministeren bestemte, at kun spædbarnsarbejdet skulle varetages i begyndelsen af corona-krisen, mens skole-
sundhedspleje blev lukket ned. Dette har betydet, at det for nogle informanter alligevel ikke var muligt at deltage i eva-
lueringen, hvilket naturligvis er ærgerligt, men forståeligt. Det vurderes dog, at datagrundlaget til stadighed er validt og 
reliabelt at basere konklusioner og anbefalinger på, idet informanterne udgør ca. 40% af den samlede population, og 
fordi evaluatorerne har en klar fornemmelse af, at data er mættet på den måde, at der kan identificeres klare tenden-
ser i dataet.  

For det andet har omlægninger og omstrukturering af modul 2 som følge af forsamlingsforbud for forsamlinger over 10 
personer betydet, at der ikke kan evalueres på den oprindelige eksamensform og implementeringsdag som det ellers 
var planlagt. Dette skyldes at eksamen i modul 2 er planlagt på en anden måde end først tiltænkt, og at 
implementeringsdagen udskydes til det igen er muligt at samles. 

Generelt har informanterne været påvirket af situationen, som har påkrævet sig megen opmærksomhed i 
diplomforløbets afsluttende periode. Dette har for nogle af de studerende betydet, at opmærksomheden på studiet er 
mindsket i den sidste periode. Situationen har også påvirket de studerende på en sådan måde, at der har været 
forvirring og lettere frustration over, at eksamensformen er ændret, hvilket der dog er forståelse for grundet de 
ekstraordinære omstændigheder. Dette betyder for evalueringen, at der, når denne læses, bør tages højde for disse 
omstændigheder i de studerendes svar og udtalelser, som kunne have set anderledes ud under andre 
omstændigheder. Som en konsekvens af dette har de studerendes perspektiver på modul 1 naturligt fyldt mere i 
evalueringen end perspektiverne på modul 2, fordi Covid-19-pandemien havde indflydelse på gennemførslen af modul 
2 ved en ændret eksamensform. Vurderingen er dog, at der fortsat står klare pointer frem om læringsudbyttet fra 
modul 2.    

RAPPORTENS OPBYGNING 
Denne evalueringsrapport skal læses selvstændigt og uafhængigt af det speciale, der er tilknyttet evalueringen. 
Evalueringen er opbygget på en sådan måde, at der først herunder følger de overordnede konklusioner og anbefalinger 
i henhold til evalueringens formål som ovenfor beskrevet. Dernæst følger fire forskellige afsnit med bestemte temaer, 
som har fyldt mest i evalueringen. I disse afsnit er der benyttet det relevante data til at underbygge en forståelse om 
afsnittets tema, hvorfor rapporten ikke er opdelt på bagrund af data- eller informantgrupper. Det fremstår tydeligt i 
hvert af disse afsnit, hvem der er afsender på de forskellige pointer og dermed i hvilken kontekst, de er oplevet. De 
temabaserede afsnit er baggrund for evalueringens konklusioner og anbefalinger.  

Særligt for denne evaluering er, at afrapporteringen er narrativ og består særligt af perspektiver fra sundhedsplejersker 
og sundhedsplejeledere. Disse to grupper er evalueringens primære informanter, hvorfor afrapporteringen naturligt vil 
bestå af disses oplevelser med og perspektiver på diplomforløbene. Det er således data fra ovenstående datagrundlag, 
som de fire afsnit præsenterer. Disse skal altså læses med disse informanter som afsender. Evalueringens konklusioner 
og anbefalinger bygger naturligt på evalueringens data, men nuanceres ind i konteksten for diplomforløbet.  

Rapportens modtager er styregruppen – professionshøjskolerne, sundheds- og ældreministeriet, børne-
/familieforvaltninger samt sundhedsplejeledere. Formålet med afrapporteringen er at præsentere informanternes 
perspektiver, således styregruppen kan handle på baggrund heraf og derudover få det bedst mulige indblik i  
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konteksten for sundhedsplejerskernes deltagelse på diplomforløbet. Dette er baggrunden for at give 
sundhedsplejersker og ledere plads til at dele oplevelser med de organisatoriske rammer i det sidste afsnit.   

RAPPORTENS STATUS 
Denne evalueringsrapport har efteruddannelsen som genstandsfelt. Dermed er formålet at give inputs til det 
fremadrettede arbejde med tilrettelæggelsen af efteruddannelsen samt give perspektiver på de involverede 
sundhedsplejerskers oversættelse af teori til praksis. Evalueringen er således henvendt til professionshøjskolerne, de 
studerendes sundhedsplejerskers ledere, involverede aktører fra ministerier og børne-/familieforvaltninger. Dermed er 
evalueringens genstandsfelt ikke effekten for de sårbare familier, som i sidste ende er målgruppen for 
sundhedsplejerskernes styrkede handlekompetencer.  
For at give et fuldt billede af effekten for de sårbare familier, anbefales det, at der i fremtiden foretages en særskilt 
effektevaluering med netop virkningerne for de sårbare familier som genstandsfelt. Dette vil tilvejebringe specifik viden 
om, hvorvidt praksis ændres hensigtsmæssigt.  

Da en baselineundersøgelse af nuværende praksis inden efteruddannelsen ikke er gennemført, forslås en potentiel 
effektevaluering gennemført retrospektivt eller komparativt. 
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Indeværende afsnit præsenterer evalueringens konklusioner og anbefalinger. Helt overordnet konkluderes det, at de 
studerende oplever et udbytterigt forløb, hvor teori kobles til praksis, hvormed de styrker deres handlekompetencer. 
Sundhedsplejerskerne oplever dermed at kunne bringe ny viden i spil i egen praksis – både under studiet og 
fremadrettet. Udviklingspotentialerne består primært i forløbets strukturelle elementer, såsom kommunikation og 
tilrettelæggelse. 

 

• De studerende har overordnet styrket deres handlekompetencer på fire forskellige måder:  
o Anvendelse af modeller tillært på diplomforløbet direkte i praksis såsom vækstmodellen for 

tværfaglige møder. 
o Anvendelse af teorier, såsom teorier om narrativer, der styrker fagfaligheden 
o Refleksion på en ny måde om og i egen praksis.  
o Anvendelse af konkret viden til at understøtte og vidensinformere eget arbejde.  

De studerende peger på, at denne positive udvikling i høj grad skyldes god undervisning og relevant indhold. 
God undervisning beskrives af de studerende som en kobling mellem teori og praksis faciliteret af undervisere, 
der respekterer og forstår sundhedsplejerskernes profession i relation til forløbets faglige indhold. De 
studerende ser som eneste forbedringspotentiale at tilføje undervisning i implementering til uddannelsen.  
 

• Det anbefales, at der fremover bevares et stort fokus på at koble undervisningens indhold til praksis. Det un-
derstøtter brugen af det lærte, når underviserne bruger eksempler, faciliterer refleksionsøvelser, gruppear-
bejde, plenumdiskussioner mv. som tager udgangspunkt i og behandler en konkret kobling mellem teori og 
praksis. Det anbefales endvidere at tilføje undervisning i implementering til uddannelsen.  

 

• Eksamen har for mange studerende været en af de mest lærerige elementer i diplomforløbet – og en stor mo-
tivationsfaktor. 

o På modul 1 peger mange studerende på, at de oplever det som ærgerligt, at den skriftlige del ikke 
”tæller” med i bedømmelsen, og at dette har været en frustrationskilde, idet de studerende har brugt 
meget tid og energi på det skriftlige.  

o På modul 2 har mange studerende forståelse for, at COVID-19-situationen har påvirket eksamenspro-
cessen, men flere peger dog på, at for at lykkes godt med den skriftlige opgave, så kræver det vejled-
ning – særligt fordi de studerende havde forberedt og påtænkt en anden eksamensform.  
 

• Det anbefales, at eksamensformen på modul 1 genbesøges for at overveje, om den skriftlige del bør influere 
bedømmelsen. Såfremt eksamensformen bevares, anbefales det, at der ekspliciteres for de næste studerende, 
hvorfor den skriftlige del ikke influerer bedømmelsen, således de studerende føler sig bedre informeret og 
forstående overfor eksamensformen. Dog anbefales det, at grebet om udviklingsidéer i forbindelse med 
eksamen bevares, idet mange studerende og ledere peger på dette element som særligt givende i praksis. Det 
er på baggrund af ekstraordinære omstændigheder vanskeligt at udforme anbefalinger til eksamen i modul 2. 
Dog anbefales det, at alle studerende på fremtidige hold tilbydes vejledning, såfremt eksamen på modul 2 igen 
er udelukkende skriftlig.  
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• Studerende og ledere oplever, at der er brugt mere tid på diplomforløbet, end forventet. Begge grupper 
italesætter, at de har oplevet forventninger fra VIA og KP, som de mener har været for høje. De har oplevet, at 
det ikke har været muligt at afsætte så meget tid i hverdagen, som diplomforløbet har lagt op til. Dette 
perspektiv vurderes dog af evaluator at skulle udfordres, da det er en velkendt omstændighed, at deltagelse 
på diplomforløb er tidskrævende. Således peger informanternes perspektiver tilbage på en pointe om værdien 
af solid planlægning og tilrettelæggelse på arbejdspladsen jf. nedenstående anbefaling om implementering.  
 

• For dog at imødekomme ovenstående perspektiver og frustrationskilde anbefales det, at der sættes yderligere 
fokus på informationskilder og forventningsafstemning med henblik på at informere alle parter tilstrækkeligt 
om forløbets tilrettelæggelse og tidsdimension. I forhold til informationskilder anbefales det, at der på 
hjemmesider og informationsmaterialer ekspliciteres så konkret som muligt, hvad det kræver at deltage på 
forløbet. I forhold til forventningsafstemning anbefales det, at kick-off placeres tidligere, gerne en måned før 
forløbet starter, således der kan faciliteres en rettidig og mere eksplicit forventningsafstemning. Her er 
anbefalingen, at der sættes tid af til at dele erfaringer fra tidligere hold om tidsforbrug, eventuelle råd til ledere 
og studerendes planlægning og håndtering heraf med henblik på at overkomme ovennævnte frustrationer. 

 

• Lederne italesætter en efterspørgsel på mere løbende information om diplomforløbet. Dette med henblik på 
optimal planlægning af de studerendes arbejdsdage, således det oplevede tidspres kan imødekommes. Le-
derne italesætter et ønske om, at informationskanalen er direkte fra VIA og KP. Det vurderes dog af evaluator, 
at ved deltagelse på et diplomforløb vil det være mest meningsfuldt at den løbende informationskanal fortsat 
er gennem de studerende. De studerende italesætter et ønske om overskuelige informationskilder; mange var 
udfordrede i brugen af de digitale platforme. Dette har i flere tilfælde medført, at de ikke har brugt platfor-
mene og dermed har misset informationer. Således kalder dette på en grundig indføring i brugen af platfor-
mene fra VIA/KP’s side, men også en forventning til de studerende om en vis digital parathed, når man delta-
ger på et diplomforløb.   
 

• Det anbefales, at ledernes informationsefterspørgsel imødekommes ved at præsentere modulernes delpro-
cesser til kick-off, samt understrege, at det er de studerende, der skal videreformidle information til lederne. 
Anbefalingen handler om at sikre forståelse hos lederne for diplomforløbets præmisser, således engagement i 
og samarbejde med de studerende understøttes. I forhold til de studerende anbefales det, at der fortsat in-
den forløbet starter, udsendes informationsmaterialer om brugen af de digitale platforme. Ydermere anbefa-
les det, at det i informationsmaterialer understreges, at deltagelse på diplomforløbet forudsætter en basal 
digital parathed og/eller motivation til selvstændigt at sætte sig ind i de nødvendige digitale platforme.  

 
 

• Anbefalingerne til implementering henvender sig ikke decideret til styregruppen, men derimod til kommuner, 
som fremadrettet ønsker at sende sundhedsplejesker afsted på diplomforløb. Anbefalingerne retter sig i 
særlig grad mod tiltag som understøtter størst muligt udbytte af studerende sundhedsplejerskers deltagelse 
og dermed størst mulig værdiskabelse i kommunen som helhed. De overordnede anbefalinger lyder:   

o Klarlæg de strukturelle rammer. Oversæt de tidsmæssige rammer fra uddannelsesinstitutionen ind i 
egen praksis og foretag en grundig tilrettelæggelse af forløbet.  

o Forventningsafstem sundhedsplejersker, ledere og kolleger imellem, således alle er klar over hvad 
man går ind til og hvad det indebærer. 

o Gør uddannelsen til noget, som arbejdspladsen er fælles om. Således skabes de bedste rammer for, 
at kolleger understøtter hinanden i tidspressede perioder og der skabes et godt grundlag for den 
fælles implementering senere hen. Lad idéer til udviklingsinitiativet være et fælles anliggende.   
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Transfer af læring defineres som anvendelse af det lærte i en ny situation, altså en form for styrkelse af 
handlekompetence. At de studerende kan anvende det, de lærer på diplomforløbet i praksis, at de opnår transfer af det 
lærte, er et essentielt formål med forløbet, og derfor også en central del af denne evaluering. I dette afsnit beskrives de 
pointer, evalueringen peger på i forhold til de studerendes transfer af læring.  

UNDERVISNING 
Undervisning er en essentiel del af transfer, fordi de studerende, før de kan overføre læring til praksis og derved 
kvalificere handlekompetencen, nødvendigvis må lære noget først, hvilket undervisningen efter hensigten skal skabe en 
del af grundlaget for. Der er på diplomforløbet gode forudsætninger for, at de studerende har kunnet opnå læring 
gennem undervisning, idet der af underviserne afrapporteres et meget lavt fravær. Ud af 25 studerende på hver 
campus er der ofte 24-25 studerende, der møder op til undervisningen, og det højeste antal fraværende til en 
undervisningsgang har været tre studerende. De studerende har således i høj grad været til stede til undervisningen og 
har derved et godt udgangspunkt for den her tiltænkte læring. 

Interviewede undervisere fortæller, hvordan de med deres undervisning sigter efter forskellige målsætninger: kritisk 
refleksion, tilegnelse af viden, teori og/eller modeller, men at formålet med undervisningen i sidste ende er, at de 
studerende skal kunne koble det lærte til deres egen praksis, fordi 

(…) hvis det ikke er noget, de går hjem og kan bruge umiddelbart, så ved jeg ikke, hvor stor værdi, det 

får. Deres nærmeste udviklingszone… det skal ligge nært deres arbejde, så de kan bruge det. 

(Underviser) 

Undervisernes endelige formål med undervisningen er altså at skabe en læring, som de studerende kan relatere til 
egen praksis og derved skabe godt udgangspunkt for transfer – dette stemmer godt overens med diplomforløbets 
formål. De studerende oplever, at dette grundlæggende fokus skinner klart igennem i undervisningen, og der er 
generelt en holdning blandt de studerende om, at dette er en rigtig god indgangsvinkel, fordi det er her, de lærer 
meget, hvis ikke mest. En studerende forklarer, hvordan hun har lært mest i undervisningen, når: 

(…) en underviser har været praksisnær. Der, hvor der er meget teori at dele ud af, og samtidig er 

connection til praksis. Sådan er det med hele uddannelsen; man oplever en [underviser, red.], der taler 

ud fra teori, men ind i praksis. Det er helt vildt godt. (Studerende) 

Der, hvor undervisningen fungerer godt, dvs. der, hvor de studerende selv oplever, at de virkelig lærer og forstår, er 
altså, når den fungerer efter undervisernes hensigt: når teori kobles til praksis. 

Vi har haft rigtig gode undervisere, de ved, hvad de snakker om. Men der, hvor det også giver noget for 
mig, det er der, hvor de kan få det omsat til noget praksisnært, så jeg kan bruge det her, som ellers er 

meget teoretisk. Det er vores undervisere rigtig gode til. Nogle undervisere har måske lagt sig for højt, 

TRANSFER 
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hvor man gerne ville have det koblet mere ned til praksis. Men generelt godt. (studerende) 

Denne teori/praksis-kobling oplever de studerende eksempelvis at opnå gennem plenumdiskussioner, gruppearbejde 
eller når underviseren sætter eksempler fra praksis på teorien. Et flertal af studerende peger på underviserne som 
værende den mest afgørende faktor for, hvornår der læres meget, hvornår koblingen mellem teori og praksis bliver 
tydelig. Mange studerede oplever altså, at de har lært meget, når de har haft en god underviser – og med god 
underviser mener de studerende ofte en underviser, som: 

• Er fagligt kompetent 
• Formår at facilitere, at de studerende selv laver teori/praksis-kobling 
• Er teoribaseret, uden at teorien fylder for meget og bliver for fjernt 
• Har respekt for de studerende praksis 
• Forstår de studerendes praksis og bruger den i undervisningen 
• Formår at skabe et rum, hvor erfaringer bringes i spil som udgangspunkt for læringen 

Generelt er de studerende meget rosende overfor underviserne, og er overvældet over undervisernes faglige og 
didaktiske kompetence. En studerende formulerer dette således:   

Rigtig gode undervisere! Det er kompetente folk, det er toppen af poppen, det er jo dem, der har lavet 

bogen! Det har det båret præg af. (studerende) 

Overordnet vurderer de studerende, at de har lært meget i undervisningen, og de forestiller sig ikke, at de, som 
diplomforløbet i denne pilotudgave er tilrettelagt, kunne have lært meget mere i undervisningen, end tilfældet er. 
Overordnet peger evalueringen altså på, at de studerende har haft stort læringsudbytte af undervisningen: de oplever i 
høj grad, at de har opnået læring, som kan relateres til deres praksis, hvilket de i høj grad tilskriver underviserne. 
Ydermere viser VIA og KP’s interne evalueringer, at de studerende også i høj grad oplever, at undervisningsforløbene 
samlet lever op til læringsmålene for modulerne (som det ses herunder), hvilket stemmer overens med ovenstående 
pointer fra interviewmaterialet. 
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INDHOLD 
I forhold til undervisningens indholdsmæssige dimension, fortæller underviserne, at de ser det meget positivt, at 
uddannelsen er en form for generisk, dvs. ikke udelukkende fagfaglig for sundhedsplejerskerne, men også har indhold 
med eksempelvis kommunikative eller pædagogiske aspekter. Underviserne ser dette som positivt, fordi det rammer 
godt ind i sundhedsplejerskernes naturligt tværfaglige position. Hos de studerende er der meget vekslende oplevelser 
heraf, som citaterne herunder illustrerer: 

Generelt har det været enormt nært vores fag. (studerende) 

Nogle gange er det lidt glemt, at vi er sundhedsplejersker, synes jeg. (…) Det er positivt nok, og det er 

derfor, vi er så svær en faggruppe; fordi vi laver meget, som bunder i sygeplejen, men samtidig ligger 
der mange andre ting i et besøg hos en familie, men man må ikke sidesætte alle de andre ting. 

(studerende) 

Der er altså forskellige oplevelser af, hvor generisk vs. fagfagligt indholdet i undervisningen har været. Der ses i 
datamaterialet også, at spørgsmålet om, hvorvidt det er positivt, at forløbet har mere eller mindre generisk indhold, 
deler vandene: nogle studerende er som sådan enige med underviserne i, at sundhedsplejerskernes naturlige 
tværprofessionelle rolle kalder på en bredde i indholdet, andre oplever det mere generiske indhold som mindre 
relevant, fordi det ikke taler så direkte ind i fagligheden. Evalueringen peger således ikke entydigt på, at indholdet på 
diplomforløbet af de studerende ønskes mere eller mindre generisk/fagfagligt. Det som evalueringen peger på er i 
stedet, at der er en holdning til dette blandt de studerende, hvorfor indholdssammensætningen er god at have for øje 
hos VIA/KP, og at denne med fordel kan kommunikeres tydeligt ud via de informationskanaler der benyttes, således 
kommende studerende får en fornemmelse af denne indholdsmæssige dimension. Overordnet viser VIA og KP’s 
interne evaluering dog, at de studerende generelt har været tilfredse med indholdet, som de vurderer har været 
baseret på nyt og opdateret viden: 
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EKSAMEN 
På begge campi startede 25 studerende på modul 1, og der er på hhv. VIA og KP 25 og 22 studerende, som valgte at gå 
til eksamen. På modul 2 startede 24 studerende på VIA og 26 på KP. Der var hhv. 22 og 22 studerende, der valgte at gå 
til eksamen. 

I forhold til eksamen på modul 1, en skriftlig aflevering og en mundtlig eksamination i grupper med individuelle 
karakterer, er der bred enighed blandt de studerende om, at det har været en meget lærerig proces at gå til eksamen. 
Mange studerende peger faktisk på eksamen på modul 1, som værende det mest lærerige element i diplomforløbet. En 
studerende fortæller eksempelvis dette, når hun spørges ind til, hvornår hun har lært mest: 

At skrive opgaven. Selvom man hader det, og skal bruge tid på det, og kan have svært ved at fordybe 
sig i en travl hverdag, så er det stadig der, man lærer mest. Jeg ville ikke være foruden at skrive opgave 

og gå til eksamen. Der er størst udbytte der. (studerende) 

Mange studerende har samme oplevelse, som den studerende fortæller om i citatet ovenfor: eksamen på modul 1 var 
hårdt, tidskrævende og til tider frustrerende og uoverskueligt, men på den anden side af eksaminationen, er der stor 
bevidsthed om, at eksamen var en lærerig proces, en god afslutning på modulet og en nødvendig del af forløbet, som 
de ikke ville være foruden. Både studerende og ledere oplever, at eksamen har fyldt meget hos de studerende – også 
uhensigtsmæssigt meget for mange, men det vurderes af de fleste at skyldes, at de studerende er meget opsatte på at 
gøre et godt stykke arbejde samt at det er længe siden, de studerende sidst er eksamineret. Grunden til, at eksamen på 
modul var særligt lærerig, fortæller de studerende, er, at de var nødsaget til at arbejde mere intenst med stoffet i en 
stærk relation til praksis grundet kravet om udviklingsinitiativ. Der er bred enighed om, at dette greb med 
udviklingsinitiativer er en god måde at understøtte læring og transfer, fordi det skaber en god forbindelse mellem teori 
og praksis. 

De studerendes anke i forhold til denne eksamen er, at den skriftlige del ikke ”tæller”. Mange studerende har brugt 
meget tid på den skriftlige del, fordi det var udfordrende at holde det kort og præcist, og de ærgrer sig derfor over, at 
den ikke ”tæller” med i karakteren: 

Det er spild af tid, når opgaven tæller 0, når det udelukkende er det mundtlige, der vægter. Vores måtte 

fylde 5 sider, og det giver ingen mening til alle de afsnit, der skulle være, diskussion, analyse, 

konklusion mm. (studerende)  

Det har været svært for de studerende at udtale sig om eksamen på modul 2 som den oprindeligt var tiltænkt, idet de 
særlige omstændigheder med COVID-19 har betyder, at eksamen på modul 2 måtte omlægges. Når de studerende 
spørges ind til den oprindelige eksamensform på modul 2, rollespillet, er dette noget, der deler vandene hos de 
studerende. Nogle opfatter det som en god eksamensform, fordi den er kreativ og praksisnær. Andre opfatter 
rollespillet som kilde til nervøsitet, fordi man involveres i andres eksamen som figuranter eller som forvirrende, fordi 
formen er anderledes end den traditionelle eksamen. Den nye eksamensform, en skriftlig aflevering, er der også delte 
holdninger til hos de studerende. Disse to citater repræsenterer de to primære holdninger til den nye eksamensform 
på modul 2: 

Nu skal jeg bare lave en opgave, det er lidt en flad fornemmelse. Nu er den jo afleveret, og det vi 

afleverede var OK, men det var ikke det, jeg havde forestillet mig. Jeg havde forestillet mig et 

udviklingsprojekt på modul 2 også. (studerende) 

 



 

 

T 

E 

W 

 (+45) 86 14 90 80  

info@ineva.dk  

ineva.dk 

 Ineva  

Frederiksgade 34, 1.  

DK-8000 Aarhus C 

 

 

Side 11 af 24 

 

Eksamensformen, som skulle havde været i modul 2, var frustrerende, det med at simulere et møde, 

der havde jeg det, for det første, svært med at finde ud af, hvad vi skulle, så et eller andet sted passer 

det mig fint, at det er skriftligt, fordi spørgsmålene er svære. (studerende) 

Generelt opleves der blandt de studerende en del frustration omkring eksamen i modul 2. Disse frustrationer skyldes 
primært, at de studerende synes, det er svært at omstille sig til en ny eksamensform så sent i forløbet, og at de i højere 
grad havde ønsket mere kommunikation mellem dem og vejledere, som kunne have mindsket forvirringen omkring, 
hvad der præcis blev forventet af dem i denne nye eksamensform – denne pointe genkendes hos studerende fra begge 
campi. Citatet nedenfor er et eksempel på, hvordan en studerende udtrykker denne frustration. Det bør her påpeges, 
at der på VIA har været en form for kollektiv vejledning via Skype, og citatet stammer fra en studerende på KP.  

Vi skulle også skrive en vejleder på, men vi får ikke noget vejledning. Det er underligt. Men det er jo, 
fordi vi skal have det gjort færdigt. Så nu skal vi bedømmes på et skriftligt produkt, som ikke skulle 

bedømmes tidligere. Og vi skal bedømmes på et skriftligt produkt, men har ikke fået vejledning på det. 

Det synes jeg ikke er i orden. (studerende) 

Denne frustration genkendes hos lederne, som både oplever frustrationen fra de studerende i form af manglende 
overskud, og hos dem selv, fordi de oplever, at de ikke er blevet informeret tilstrækkeligt om omlægning af eksamen. 
Der er dog, trods frustrationen, stor forståelse for situationen blandt både ledere og studerende. 

STYRKET HANDLEKOMPETENCE 
Det er forskelligt, hvor tæt lederne til dagligt arbejder med de sundhedsplejersker, de har afsted på diplomforløbet, 
men dem, der arbejder tæt på de studerende, oplever, at de studerendes kompetence er udviklet i en positiv retning. 
Underviserne melder tilbage om studerende, der præsterer flot til eksamen og at de studerende melder tilbage i 
undervisningen, at de har benyttet diverse teorier, refleksioner og/eller modeller i praksis med positivt udfald. 
Studerende oplever, at de har fået ekstra eller nye værktøjer til at håndtere deres arbejde i tværfaglige sammenhænge 
og med sårbare og udsatte børn og familier. Overordnet synes der altså hele vejen rundt, at være en oplevelse af, at 
det er lykkes at kvalificere de studerendes handlekompetence gennem forløbet. Denne pointe understøttes af VIA og 
KP’s interne kvantitative evaluering, som det ses herunder 
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De to diagrammer ovenfor viser den gennemsnitlige procentvise fordeling af de studerendes oplevelse (fra begge 
campi, fra begge moduler). Som det ses, viser tallene, at de studerende overordnet i høj grad vurderer, at de har fået 
styrket handlekompetencer, som de forventer at kunne bruge i deres praksis og forventer altså selv at opnå transfer af 
det lærte. 

De studerende oplever selv forskellige former for transfer og derved kvalificering af handlekompetencerne. Nogle 
oplever, at de, fordi de har fået mulighed for at reflektere over sin praksis, har fået et ekstra lag refleksion med sig i 
praksis: 

Der har jeg, efter uddannelsen, været meget mere bevidst om måden at tale om tingene på. Noget, jeg 

tænker over, er det her med, at et barn kan få et prædikat. (studerende) 

Andre fortæller, hvordan de har formået at styrke handlekompetencen ved direkte brug af teori eller modeller fra 
undervisningen i praksis: 

(…) fremadrettet [vil jeg, red.] tage en model fra det tværfaglige med for at gøre et møde mere 
behageligt (…) diamanten, den kan man nemt tage og tegne for at være sammen om et fælles tredje. 

(studerende) 

Fra modul 2 er det særligt det tværfaglige element og dermed understøttelsen af det tværprofessionelle samarbejde, 
som sundhedsplejerskerne italesætter at have opbygget ny viden om, som de kan indarbejde direkte i praksis. En 
studerende fortæller følgende om udbyttet på modul 2:  

Jeg bruger meget det sidste modul og det med mødeafholdelse, når jeg holder møder med forældrene. 

Der bliver holdt mange ringe møder rundt omkring, hvor man spilder tiden, så hvis vi nu kan gå 

forrest og holde gode møder, så er det jo godt. Vi har taget en konkret model til os, som hedder 

Vækstmodellen, og den vil vi bruge . (studerende) 

Overordnet peger ovenstående citat mod en pointe, som går igen på tværs af interviews, nemlig at det præsenterede 
teori og de præsenterede modeller, såsom Vækstmodellen i høj grad er direkte anvendelige for sundhedsplejerskerne i 
egen praksis – både som mødeledere hos familierne og internt i det tværprofessionelle samarbejde.  

Andre fortæller, at der egentlig ikke var så meget ny teori eller viden på diplomforløbet, men at det har været en positiv 
oplevelse, at få genopfrisket det, de allerede vidste i forvejen. Det fungerer som en form for bekræftelse af, at de gør 
det rigtige i praksis, og fungerer underbyggende for, at de kan fortsætte nogle handlemønstre frem for andre, fordi 
teori underbygger det, de gør. På denne måde kan genopfriskningen styrke handlekompetencen via bekræftelse: 

Det er ikke fordi, alt er nyt, men det bekræfter os i, at vi gør det rigtige, og at det, vi gør, giver god 

mening, når man kigger på teori. (studerende) 

Generelt er der en oplevelse blandt de studerende af, at de har fået styrket og kvalificeret deres handlekompetencer i 
praksis som følge af deltagelse på diplomforløbet. En studerende forklarer det på denne måde: 

Grundlæggende er jeg den samme, men jeg er også en anden sundhedsplejerske. Det har rørt mig og 

beriget mig, og jeg synes… Jeg bruger det hver dag. (studerende) 
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De studerende vurderer, at denne kvalificering af handlekompetencen hænger tæt sammen med, at indhold, 
undervisning og eksamen har været fokuseret på, at læring kobles til praksis, dvs. de pointer, der er udfoldet i 
ovenstående. 
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Når de studerende i evalueringen spørges ind til, om de, med den viden de har ved afsluttet forløb, ville deltage på di-
plomforløbet forfra, svares der ja fra alle. Dog ser særligt de studerende og lederne forbedringspotentialer i tilrettelæg-
gelsen af diplomforløbet. Flere ledere og studerende bruger udtrykket ”at lægge asfalt imens, man kører” om deres op-
levelse af tilrettelæggelsen af forløbet – hvilket der er delvis forståelse for, eftersom det er en pilotudgave. Der er bred 
enighed blandt studerende og ledere om, at det faglige indhold og kvalificering af handlekompetencen lever op til for-
ventninger og forhåbninger, og at forbedringspotentialet derved ligger i tilrettelæggelsen. I evalueringen peges der på 
forskellige punkter og elementer, som har et forbedringspotentiale – disse udfoldes herunder.  

FORVENTNINGSAFSTEMNING 
Hos både ledere, studerende og undervisere efterlyses en klarere forventningsafstemning. De tre informantgrupper 
har forskellige punkter, de gerne ser en tydeligere kommunikeret forventningsafstemning om: 

Hos de studerende efterspørges primært en tydeligere forventningsafstemning omkring arbejdsbyrden. 

Vi vidste ikke, hvad vi var gået ind til, og at det var et så stort arbejde, det kom bag på os. Måske var vi 

naive, men vi vidste ikke, hvor stort det her var med eksamen og alt den læsning. (studerende) 

Et flertal af de interviewede studerende udtrykker, at de blev overraskede over oplevelsen af uoverensstemmelse 
mellem deres forventninger og det faktiske tidsforbrug og læsemængder: de studerende oplever generelt at være 
blevet overvældet af, hvor meget tid og energi, diplomforløbet har krævet af dem. Selvom der på VIA blev ekspliciteret 
til kick-off, at 10 ECTS, som modul 1 tilsvarer, omregnes til i alt 270 timers samlet arbejdsindsats, blev de studerende 
overraskede: de havde stadig ikke forventet, at det ville tage så meget tid at få læst, møde til undervisning og skrive 
eksamen. I interviews med de studerende ses en tendens til, at de studerende oplever, at det er VIA og KP, der uden 
referenceramme i regler herom har fastlagt eksempelvis læsemængder og eksamenskrav, som de ville. Dvs. der synes 
umiddelbart ikke at være forståelse for, at diplommoduler som følge af standardlovgivning skal tilrettelægges og 
planlægges ud fra nogle i forvejen bestemte rammer om læsemængder, undervisning og eksamensaktivitet.  

Ja, skru lige ned for ambitionerne, det er 12 dage. Hvis man skal lave en længere uddannelse, så er det 

fint, men for pokker… (studerende) 

Når der ses på tværs af interviews med de studerende, kan det synes, at denne frustration, nogle af de studerende her 
giver udtryk for og delvist retter mod VIA og KP, kan skyldes manglende information og forventningsafstemning i forhold 
til forløbet og generelt det at deltage i diplomforløb. Hos lederne ses samme tendens til, at forventningerne til de 
studerendes tidsforbrug og arbejdsbyrde ikke stemmer overens med de rammer, der ligger i diplomforløbet. Lederne 
oplever, at det har været en udfordring at give de studerende den tid, de i løbet af diplomforløbet har fornemmet, at 
der var brug for: 

Det, som kom bag på mig og mine studerende, det er, hvor stor en mundfuld det har været i forhold til 

TILRETTELÆGGELSE 
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tid og ressourcer og kræfter, og der stod, at det var diplom og ECTS og alt det her, men vi kunne ikke 

have set komme, at det kostede nogle opgaver i praksis. (leder) 

Hos både ledere og studerende efterspørges således en tydeligere forventningsafstemning, således der ikke affødes 
frustration over, at arbejdsplads og studerende skal omstille sig undervejs på en måde og i et omfang, de ikke havde 
forventet. 

Hos underviserne efterlyses klarere forventningsafstemning omkring vejledning til eksamen. De interviewede 
undervisere, der har fungeret som vejledere til eksamen, har oplevet, at det var svært at vejlede til eksamen, fordi 
kravene og målsætningerne i eksaminerne opleves en smule uklare og umiddelbart favner meget bredt. En vejleder 
fortæller: 

Det var svært at stå i som vejleder. På den lille plads, de havde i opgaven, så var det svært at finde et 

ben at stå på i forhold til vejledning, og hvor vægten ville blive lagt. (underviser) 

Underviserne peger på, at en del af denne udfordring stammer fra, at det er første gang, forløbet gennemføres, og at al 
begyndelse er svær, men de ser gerne klarere kommunikation til forventningerne til vejledning og eksamen. 

KOMMUNIKATION OG INFORMATION 
I forhold til kommunikation og information peger de fleste ledere på en oplevelse af, at de gerne ville have mere 
information gennem en kontinuerlig kommunikation. 

Jeg har manglet information, synes jeg. Eksempelvis kunne jeg have brugt noget omkring opfølgning 

på kick-off… og nu er der noget implementeringsdag, men der er et vakuum ind imellem, som har lagt 
op, til at de studerende skulle sige, ”du skal huske sådan og sådan (…)”. Jeg kunne have brugt 

information fra uddannelsesstedet til lederne. (leder) 

Efterspørgslen stammer fra interesse: lederne er meget interesserede i at vide, hvor langt i forløbet de studerende er, 
hvad der er næste skridt, fordi det da bliver nemmere for lederne at foregribe og tilrettelægge eventuelle travlere 
perioder for de studerende på arbejdspladsen. Lederne foreslår selv en kortfattet mail fra uddannelsesstederne i ny og 
næ som en form for kontinuerlig information om, hvor i forløbet de studerende befinder sig og hvad der kan forventes i 
den næste periode. 

De studerende oplever i højere grad at føle sig tilstrækkeligt informeret og peger mere på måden, kommunikationen 
har foregået på. De studerendes efterlysning i forhold til kommunikation er en oplevelse af, at det digitale har været 
svært at håndtere for mange af dem: 

Jeg er ikke blevet introduceret ordentligt fra start. Jeg ville gerne have været introduceret til IntraPol, og 

havde jeg ikke børn, jeg kunne spørge, så havde jeg været lost. (studerende) 

De studerende fortæller, at de har oplevet, at det har været svært at finde ud af, konkret hvad de digitale platforme 
skulle bruges til udover envejskommunikation fra uddannelsesstedet samt at det har været en udfordring at finde 
rundt i de forskellige funktioner. Derfor oplever de studerende også, at de digitale platforme ikke er blevet brugt på den 
måde, de fornemmer var tiltænkt: som en kommunikationsplatform, de studerende kunne bruge til at kommunikere 
med hinanden. Dette smitter af på tilfredsheden med læringsplatformene, som VIA og KP’s kvantitative evaluering viser:  
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De studerende har fundet andre måder at holde denne kommunikation kørende på, fordi de ikke føler sig komfortable 
med ItsLearning og IntraPol. Dette har haft den effekt, at ikke alle studerende har husket at kigge på platformene for 
information, hvorfor de efterspørger en mere grundig introduktion til de digitale platforme og ydermere,  at 
information fra uddannelsessteder sendes pr. mail, således de er mere sikre på ikke at misse information. VIA og KP’s 
egen evaluering peger også på, at de studerende ikke har benyttet sig af de digitale platforme i det omfang, der var 
tiltænkt: 
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KICK-OFF 
Der er blandt både ledere og studerende en oplevelse af, at kick-off er et godt greb og en god start på forløbet.  

Kick-off ved første modul, hvor vi havde lederen med inde, det var rigtig godt og en vigtig del. 

(studerende) 

De studerende oplevede, at det var en god start på forløbet, fordi lederne blev involverede og engagerede i dem og 
deres uddannelsesforløb samt de overordnede rammer herfor. Der er en holdning blandt de studerende om, at det er 
vigtigt at få lederne engagerede, fordi de da er mere tilbøjelige til at have forståelse for det, de studerende laver, hvad 
både de studerende og arbejdspladsen kan få ud af forløbet og hvad dette udbytte kræver af fælles planlægning. Hos 
nogle studerende har det fungeret engagerende, at deres leder har været involveret i brainstorming og udvikling af 
idéerne bag udviklingsinitiativerne på modul 1. Hos andre studerende opleves et ønske om mere opmærksomhed på 
udviklingsinitiativerne til kick-off, fordi det da vurderes, at lederne her kunne involveres tidligere i forløbet på baggrund 
af et fælles forståelsesgrundlag: 

Men vi skulle have været informeret om det inden også. Det ville jeg godt have vidst på forhånd, at det 
var det, vi skulle, så vi kunne drøfte med vores leder inden, hvad der kunne være spændende, og det 

var også tanken, men der var ikke noget tid til det forinden. (studerende) 

De studerende peger i forbindelse hermed på et andet forbedringspotentiale i at være endnu tydeligere omkring, hvad 
der kan forventes af arbejdspladser, ledere og studerende gennem forløbet og hvad der kan understøtte godt 
samarbejde, således der er en klarere fælles forståelse heraf. I tillæg hertil er en tydelig pointe, at kick-off bør placeres 
tidligere, således der er nogle uger til at lade denne forståelse træde i kraft og manifestere sig på arbejdspladsen inden 
forløbet starter for alvor. 

Lederne deler oplevelsen af, at kick-off skabte en form for fælles engagement – også lederne imellem: 

Kick-off gav en god fornemmelse af, at vi var sammen om det, og nu ville vi også prøve som ledere at 

være sammen og mødes. (leder) 

Alt i alt er der altså en oplevelse blandt ledere og studerende af, at kick-off er et godt greb, men at 
forbedringspotentialet ligger i at udnytte tiden mere til forventningsafstemning – særligt hvis kick-off placeres tidligere. 
Hvis kick-off placeres tidligere ser de studerende også en mulighed i at benytte noget af tiden til introduktion af de 
digitale platforme, således disse praktiske detaljer er på plads inden forløbet starter med undervisning. 
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Formålet med indeværende afsnit er at præsentere de involverede aktørers perspektiver på hvordan diplommodulet 
og læringerne herfra overdrages bedst muligt til praksis, herunder hvilke elementer, der understøtter, at ny viden fører 
til ny praksis.  

Afsnittet består af fire overordnede temaer:  
Eksempler på implementering, Påvirkende faktorer, Undervisning i implementering og Leders rolle. 

 

EKSEMPLER PÅ IMPLEMENTERING 
Evalueringens narrative tilgang bringer her citater ind fra de involverede sundhedsplejersker og sundhedsplejeledere 
om oplevelserne med at føre diplommodulernes teori ud i egen praksis. Afsnittet tager udgangspunkt i 
sundhedsplejerskernes implementering af udviklingsinitiativerne.  

Det er i evalueringen identificeret, at en understøttende faktor for en vellykket implementering af udviklingsinitiativerne 
er et fælles engagement i kommunen. Således opleves det af sundhedsplejerskerne at være en understøttende faktor, 
hvis både leder og kolleger er involveret fra start i udviklingen af udviklingsinitiativet.  

Til spørgsmålet om hvorvidt de studerende sundhedsplejersker har arbejdet med at implementere udviklingsinitiativet i 
kommunen, svarer en leder således:  

Ja, og det er deres fortjeneste (de studerende, red.). De har taget fat i noget, som har hængt lidt, som skulle forfines. 
De har taget en metode, som vi gerne vil udvikle på, og sige, hvis vi kan blive gode til det her i de her familier i sårbare 
situationer, så kan vi hente noget tidsmæssigt, men også kvalitetsmæssigt. Det har de taget til sig, og det er det, de 
har arbejdet med i deres opgave og har præsenteret i gruppen, hvor alle skulle arbejde med det, og det er taget imod 
med kyshånd. Allerede nu er der lavet en struktur i teamet, og der er nogen fra sekretariatet, som skal evaluere 
indsatsen for os som sundhedsplejersker, men også i familierne, vi er ude ved. (Leder) 

Citatet fremhæver altså potentialet i at anvende en metode i udviklingsinitiativet, som hele arbejdspladsen ønsker at 
udvikle på. Således har det fremadrettede arbejde med udviklingsinitiativet fra start gode kår for efterfølgende at leve 
på arbejdspladsen. Lederen beretter her om, at de studerende har fået rammer til selv at tage teten på 
implementeringen, hvilket har været en understøttende faktor, eftersom kollegernes ejerskab til initiativet var etableret 
fra start.  

En anden leder peger på brugen af temadage som en virksom faktor i deres kommune:  

Vi har haft en temadag for første modul, hvor de skulle fremlægge for teamet, hvad de havde fået ud af det. Og de 
har gennemgået noget omkring motivation og rekruttering, med særligt fokus på motivationsteori. Det er en god 
måde at gøre det på, for det giver også output til de andre kollegaer, så det fungerede godt. (Leder) 

En tredje leder beretter ligeledes om værdien for arbejdspladsen som hele i, at der etableres fælles drøftelser om de 
studerende sundhedsplejerskers læring: 

IMPLEMENTERING 
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Vi har gjort det på den måde, at det, som de har skrevet opgave om på modul 1, har de fremlagt for teamet, og så 
har vi snakket om, hvordan vi kunne bruge den læring. Så de har lært os om det, og vi har snakket om, hvordan vi 
kunne implementere det i vores arbejde. Det har fungeret rigtig fint. (Leder).  

Fælles for ledernes perspektiver er, at de ser en vigtighed i at gøre implementeringen til en fælles indsats på teamet, 
således det er arbejdspladsen som hele, der lærer og ikke blot de studerende sundhedsplejersker. Det vurderes i 
særlig grad at være en ledelsesmæssig opgave at skabe rammerne for den fælles læring på arbejdspladsen.  

Sundhedsplejerskerne har tilsvarende oplevelser og fremhæver især værdien i den fælles tilgang til udviklingsinitiativet 
og dernæst implementeringen:  

Vores team er sat i spil. Det vi tog med fra uddannelsen var noget, som vi skulle fortælle de andre om, så på den 
måde er de sat i spil. Ledelsen var også interesseret, og vi har snakket med lederen om, hvad man kunne gøre, så det 
bliver brugt i virkeligheden. Vi lavede en undersøgelse, som involverede alle vores kolleger, og de blev jo vildt 
interesserede i det, og det satte fokus for dem på fædrenes efterfødselsreaktioner og vores tilgang til faren, og det var 
sjovt at få tilbagemelding om, at de har tænkt anderledes omkring det. På den måde kører der allerede noget. Så 
kører hjulene bare. Det er et godt greb med de udviklingsidéer. (Studerende)  

Ovenstående citat vidner om en arbejdsplads, som er lykkedes med at finde et fælles tema gennem en indledende 
undersøgelse blandt medarbejderne. Dette har skabt et ejerskab og et fælles engagement, som sidenhen har dannet 
grundlag for interessante drøftelser og forskelligartede perspektiver, som opleves at kvalificere praksis.  

En anden studerende beretter om en fremgangsmåde, hvor det i højere grad lægges op til den enkelte kollega, hvorvidt 
denne ønsker at arbejde videre med emnet:  

Vi har undervist vores kolleger efter eksamen. Vi fortalte dem om opgaven og produktet, og hvordan vi havde testet 
det af. Derefter har vi lagt det op til den enkelte kollega og sagt, at det var frit for dem at bruge metoden. Vi følger op 
på det løbende for at høre, hvordan det har været. (Studerende) 

Denne tilgang er vurderet at fungere på den givne arbejdsplads, men der er endnu ikke høstet erfaringer med 
modtagelsen og viderearbejdet fra kollegernes side.  

Således understøttes implementering af udviklingsinitiativerne gennem udvælgelsen af et fælles emne som 
udgangspunkt og efterfølgende greb som temadage, undervisningssessioner og fælles faglige drøftelser i teamet.    

 

PÅVIRKENDE FAKTORER 
Følgende præsenterer studerende og lederes perspektiver på de faktorer, som har betydning for en meningsfuld 
oversættelse af teori til praksis. Formålet er at give inputs til fremtidige involverede kommuner, således processen med 
at koble uddannelsen til praksis kan planlægges bedst muligt. 

En faktor som i høj grad fylder for de studerende er lederens opbakning:  

Studerende 1: Det her med at have sin leder med og den støtte, det er, det er vigtigt. Det gør meget, at lederen er med 
sideløbende og siger, at det er en god ide. Det bliver en idé, som bliver implementeret på et højere niveau. Det skaber 
forpligtelse, og man kan se, at det kommer ud at leve. Det er interessant, når en uddannelse kan gøre det.  
Studerende 2: Det er en mindst lige så vigtig del af det, at man har ledelsesmæssig opbakning. Ellers er det svært at 
komme videre med en idé.  
Interviewer: Er der andet der er vigtigt?  
Studerende 2: Kollegial opbakning.  
Studerende 3: Det med at… det gjorde vi i hvert fald… da vi havde tanker om vores udviklingside, så præsenterede vi 
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den for vores kolleger og hørte, om de syntes, det var relevant. Så vi inddrog kolleger og fik opbakning. Så det er både 
ledelse og kolleger. 

Citatet ligger sig i forlængelse af ovenstående afsnits perspektiver på betydningen af opbakningen fra arbejdspladsen. 

En anden understøttende faktor i arbejdet med at koble uddannelse og praksis er muligheden for at være flere 
sundhedsplejersker afsted fra samme kommune: 

Jeg synes også, det har været godt at være sammen med kolleger, og at man er flere afsted fra samme kommune. Vi 
har skrevet sammen privat og drøftet nogle ting, og man kan bare snakke om, hvor langt man er. Man sidder ikke 
alene. Og det har også betydning for implementeringen, at man ikke sidder alene. Det har også gjort 
kalendergymnastikken mere bøvlet, men vi har fået det til at virke, og det har gjort det interessant at være sammen 
med kolleger. (Studerende) 

Det har således betydning både under og efter uddannelsen at deltage flere sundhedsplejersker fra samme enhed. På 
baggrund af det samlede datamateriale, vurderes det, at det i særlig grad er understøttende for implementeringen, at 
man har været en gruppe afsted, som efterfølgende driver dette i kommunen.  

En studerende peger dog også på begrænsede muligheder for løbende afprøvning af det lærte gennem 
uddannelsesforløbet. Dette kobles sammen med strukturelle udfordringer mellem uddannelsen og egen praksis:  

I forhold til det strukturelle, så er selve forløbet jo kortvarigt, det var 4-5 uger med undervisning, måske 6 uger. Så 
man har jo ikke daglige teamsamtaler med de udsatte sårbare gravide. Det er kun på ca. 10 procent af 
fødselsårgangen, der visiteres til teamsamtale. Så det har ikke et stort omfang, og i forhold til muligheden for at 
afprøve nogle ting under uddannelsen, så har der ikke været så store muligheder for dette. Så afprøvningen kommer 
naturligt til at foregå efterfølgende. Men det fortsatte arbejde og inddragelsen af teoretiske aspekter har gode vilkår 
fremover, tænker jeg. (Studerende) 

Der spores dog stadig et stort potentiale i at koble det lærte på praksis i fremtiden. Citatet er således udtryk for, at 
udbyttet potentielt kunne være endnu større, såfremt de strukturelle rammer danner grundlag for en løbende 
afprøvning af de teoretiske aspekter tillært på uddannelsen.  

På baggrund af dette anbefales det, at strukturen for både forløbet og praksis tænkes sammen i den enkelte kommune 
og hos de deltagende sundhedsplejersker, således der i videst muligt omfang bliver mulighed for løbende at afprøve 
det lærte i praksis.  

En anden understøttende faktor for et vellykket forløb, hvor teori kobles meningsfuldt til praksis, fremhæves af en leder 
som god planlægning:  

Vi var nok ikke så forberedte på, at vi kunne have valgt et emne før tid ift., hvad de kunne beskæftige sig med, så de 
valgte på baggrund af undervisningen. Hvis vi skulle have nogle afsted næste gang, så ville vi være mere klædt på fra 
ledelsens side ift., at de skulle arbejde med noget, som gav mening på arbejdspladsen. Vi havde drøftet det lidt inden, 
men det var mest, hvad der fangede de studerendes interesse. Så næste gang ville vi være mere ind over som ledelse. 
(Leder) 

Citatet understreger vigtigheden af, at arbejdspladsen som helhed er forberedt på deltagelse i diplomforløbet, da dette 
vil skabe de bedst mulige rammer for et meningsfuldt og relevant udviklingsinitiativ.  

 

UNDERVISNING I IMPLEMENTERING 
Vellykket implementering af udviklingsinitiativerne har gennem forløbet været afhængig af de enkelte 
sundhedsplejersker og de enkelte teams samt disses erfaring med implementering. Således vurderer de studerende 
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generelt, at det ville have understøttet den lokale implementering, såfremt man gennem undervisning havde skabt et 
fælles grundlag for dette. Dermed efterspørges der overordnet en undervisningssession i implementering.  

Jeg synes, modulet er slået meget op på implementering, men vi har ikke haft en eneste time om implementering, og 
det, synes jeg, mangler. Det er en kæmpe mangelvare, og det er en mega udfordring hos os, at der iværksættes 
mange ting, men der er ikke én ting, som er bundet op på en fornuftig implementeringsstrategi, så det havde jeg 
glædet mig til på det her modul, at man fik undervisning i implementeringsstrategier, fordi ellers kan vi have mange 
idéer, men vi er ikke skarpe på at implementere det. (Studerende) 

Dette perspektiv bakkes op af en anden sundhedsplejerske i samme interview: 

Enig, det ville have givet så meget mening, fordi der sker så meget med metoder og modeller i sundhedsplejen og det 
bliver altid halvhjertet. Så lidt teori omkring hvordan man bedst muligt bruger det, ville være godt, fordi vi skal jo 
gerne bruge det. Så nogle input til, hvordan man kan få det til at spille helhjertet sammen. (Studerende) 

Samtidig er der andre studerende, der beretter om, at de har fået hvad de skulle bruge gennem videoklip om 
implementering.  

Inden vi startede på undervisningen, lå der nogle videoklip, man kunne kigge på ift. introduktion af implementering, 
og hvordan man gør. Jeg har kigget på implementeringsfaser. Så jeg har fået det, jeg skulle bruge. (Studerende) 

En studerende italesætter i forlængelse heraf, at man ikke oplever at have manglet decideret undervisning, men 
anerkender, at teoretiske inputs ville understøtte implementeringen af udviklingsinitiativerne på indeværende 
diplomforløb: 

Nej, vi har ikke manglet det (undervisning, red.) umiddelbart, men jeg kan godt se, at det kan give god mening, for det 
er ikke givet at implementering bare vil køre, særligt tværfagligt. Hvis man skulle bredere ud, så ville det være godt at 
kunne knytte det op på noget teori. (Studerende) 

Overordnet vurderes det, at de studerendes perspektiver på undervisning i implementering kan opsummeres i 
følgende citat:  

Ja, tag det med på næste undervisningsmodul. Man kommer i en anden rolle, når man kommer hjem og skal putte 
noget ind til ligeværdige kolleger. De vil gerne lytte, men hos os har det været vanskeligt at komme i gang. Det ville 
være godt at få hjælp til, hvordan man gør det bedst muligt, når man så kommer hjem. Vi har lavet skitse på 
personalemøde og lavet sessioner med de her mind maps. Nogle kendte det i forvejen og kunne ikke se, hvordan man 
kunne bruge det til gravide familier. Så det ville en være stor hjælp at få hjælp til at implementere det på en god 
måde. (Studerende) 

Det anerkendes, at der i planlægningen af et diplomforløb er mange emner, som vil have faglig relevans, hvorfor det 
altid vil være en afvejning hvilke emner, der bringes i spil og hvilke, der må udelades. De studerende opleves at være 
fuldt tilfredse med det faglige indhold på diplomforløbet, og de indeværende perspektiver på undervisning i 
implementering er dermed de eneste faglige inputs til en potentiel optimering af undervisningsindholdet.  

 

LEDERS ROLLE 
En vigtig del i at optimere udbyttet af diplomforløbet er sundhedsplejerskernes organisatoriske rammer for deltagelse. 
Således har sundhedsplejerskernes lokale ledere en vigtig rolle i at understøtte disses deltagelse på diplomforløbet. 
Dette dels i form af opbakning til deltagelsen og dels i form af planlægning af gode strukturer for deltagelsen. 
 



 

 

T 

E 

W 

 (+45) 86 14 90 80  

info@ineva.dk  

ineva.dk 

 Ineva  

Frederiksgade 34, 1.  

DK-8000 Aarhus C 

 

 

Side 22 af 24 

 

MOTIVATION. Lederne skal først og fremmest understøtte, at det er de rigtige sundhedsplejersker, som deltager i 
efteruddannelse. Dette består primært i en identificering af sundhedsplejersker, som er de rette til opgaven og som 
gerne vil det. En leder forklarer her, hvordan hendes sundhedsplejersker er udvalgt:       

De her sundhedsplejersker har jeg peget på, men alle tre ville meget gerne. Det var gensidigt. Det ville vi godt kunne få 
til at fungere, fordi de synes, det giver mening i deres arbejde. Og jeg kan se, at deres specifikke opgaver kunne 
hjælpes med det her. Og der tænker jeg, at det er det her med, at studiet er et arbejde, men der er også en interesse i 
mere viden. (Leder) 

Lederne vil altså gerne sende sundhedsplejersker afsted, som er motiverede for uddannelsen. Til gengæld ser 
sundhedsplejerskerne gerne en motiveret leder, som de kan sparre med gennem uddannelsesforløbet. På et 
overordnet niveau oplever sundhedsplejerskerne motiverede ledere. Samtidig italesættes en forestilling om, at 
engagementet fra ledernes side ville være endnu større, såfremt de skulle betale for et færdigt forløb og dermed ikke et 
pilotprojekt. 

Fordi det var gratis, så har de (lederne, red.) sikkert heller ikke lagt så meget i det. Det tror jeg bliver anderledes 
fremadrettet, hvis lederne skal betale for det. (Studerende) 

Det understreges, at der er en generel oplevelse af tilstrækkeligt motiverede lederne, men italesættelsen af et forhøjet 
engagement såfremt der skulle betales for diplomforløbet er til stede. Pointen fra de studerende sundhedsplejerskers 
side er, at en vigtig forudsætning for et meningsfuldt forløb er en motiveret og engageret leder – dette uanset om 
uddannelsesforløbet er gratis eller betalt. 

 

OPBAKNING. Det er gennem evalueringen identificeret, at det er af stor betydning for de studerende 
sundhedsplejersker, at de oplever opbakning fra deres leder, således den nye læring fra diplomforløbet også får liv på 
arbejdspladsen. Uddannelsesinstitutionerne har en opgave i at understøtte ledernes opbakning – en opgave som også 
er grebet blandt andet gennem invitation til kick-off. Det italesættes også, at VIA/KP’s idé om at involvere ledere er rigtig, 
men at det i høj grad er ledernes ansvar at gribe dette.  

Jeg savner idéen om, at ledelsen skulle med til kick-off og til evaluering, for der mangler vi vores leder, og det begræder 
vi meget, at denne ikke kan se, at det betyder rigtig meget for implementeringen af det, vi har lært, at dette 
understøttes. Tænkningen fra uddannelsesinstitutionen er klog, synes jeg. Det er lidt som en sø i vores ordning, min 
kollega og jeg har lært en masse, og en leders store opgave er jo at brede det ud til de andre og op i organisationen, 
og det er vi kede af, at der ikke bakkes op om. Men det er klogt af uddannelsesinstitutionen, og de skal fortsætte med 
det og måske være tydeligere over for de ledere, som ikke ser det som så vigtigt. (Studerende) 

En anden italesætter samme tema således:  

Vi havde ikke en leder med til kick-off, men en anden stedfortræder, som ikke er leder, men som er en kollega. Det var 
okay, men det er ikke det samme, og jeg har ikke fået lov til at dele det, jeg har lært endnu, hverken fra første eller 
andet modul. Der er ingen, der ved noget rigtigt. Men Lillian har gjort et stort arbejde for at involvere ledere, hun har 
prøvet. (Studerende) 

Det opleves altså i høj grad som en mangel for de studerende, hvis de ikke oplever, at deres leder er engageret i 
studiet. Omvendt italesættes værdien i netop dette, såfremt de studerende har oplevet en engageret leder:  

Det her med at have lederne med inde, det var gavnligt, for så kunne vi i hverdagen sparre med lederen, og denne har 
haft interesse i os. Det er en nødvendighed. Det er i det hele taget vigtigt at understrege, at den ledelsesmæssige 
opbakning skal være der. Man skal være indstillet på som leder at bakke op. (Studerende) 

Lederne italesætter også selv opbakningen som et vigtigt element i at understøtte deres studerende 
sundhedsplejersker. Følgende er to lederes perspektiver på, hvordan de udviser denne opbakning:  
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Det er nemmere at implementere bagefter og der er bedre stemning, hvis man som leder bakker det op. Ellers kunne 
det kalde på noget mere ledelsesmæssigt. Det her kommer nedefra, det er ikke et diktat, så det får et bedre liv, når de 
selv bestemmer nedefra, synes jeg. (Leder) 

De har selv bestemt temaet for udviklingsinitiativet, men jeg har været med på sidelinjen, og de har spurgt mig, om 
det var en god ide. De har også samarbejdet med vejleder om det, men jeg har været med inde over. Jeg har ikke 
været uenig og har sagt, at det skulle være på en bestemt måde. Det var relevant det, de havde valgt. (Leder) 

Evalueringen identificerer altså en klar anbefaling til fremtidige involverede ledere i at understøtte de studerende 
sundhedsplejersker ved at udvise ledelsesmæssig opbakning til diplomforløbet, blandt andet gennem deltagelse på 
kick-off, involvering og understøttelse i udvikling af udviklingsinitiativet samt gennem løbende sparring. Lederne 
italesætter en virksom mekanisme i at lade sundhedsplejerskerne udvikle og definere udviklingsinitiativet. Således 
identificerer lederne en bottom-up tilgang som en understøttende faktor.  

Således er oplevelsen af en engageret leder en understøttende faktor for de studerende. Ligeledes er de strukturelle 
rammer.  

 

RAMMER. Det er identificeret, at oplevelsen af gode rammer er varierende fra lederes perspektiv til 
sundhedsplejerskers perspektiv. Således italesætter lederne, at de har skabt gode rammer for de studerende 
sundhedsplejersker, mens sundhedsplejerskerne generelt oplever en modificeret grad af dette. Det vurderes, at dette 
perspektiv handler om ledernes brede blik for arbejdspladsens struktur, mens de studerende sundhedsplejersker 
primært taler ud fra eget billede af strukturen for deres arbejde. En leder giver følgende perspektiver på 
udfordringerne i at skabe de optimale rammer: 

Overordnet er tidsplanen meget ambitiøs ift. de muligheder, vi har i kommunerne for at give frihed til at få 
undervisning og til at læse og skrive opgave osv. Det kunne måske være anderledes inden for andre faggrupper, men 
vi har store rekrutteringsudfordringer på sundhedsplejen, fordi der uddannes for få sundhedsplejersker. Vi har ofte 
vakante stillinger, så det betyder, at hvis jeg skulle give mine tre sundhedsplejersker optimale rammer til det, så har 
jeg ikke mulighed for at trække andet personale ind. Det er mit indtryk, at hvis man giver en lærer tid til 
diplomuddannelser, så er der som regel mulighed for en vikar. Det kan vi ikke, for vi kan ikke bare få nogen ind til at 
løfte opgaverne, fordi der er et autorisationskrav, og der er regler, som skal opfyldes der, så det er sådan et 
specialiseret felt, som betyder, at man ikke, selvom man havde den økonomiske mulighed, har den praktiske 
mulighed, for at give dem en hel dag om ugen hver uge f.eks., så man kunne trække en anden ind. Det kan vi ikke. 
Den virkelighed, sammenholdt med at første modul lå med to undervisningsdage om ugen, og var så intens, det 
spillede dårligt sammen. 
Vi er kommet omkring det med hiv og sving. Jeg har forsøgt at give dem friheden til at navigere ift. servicemål og 
trække sig lidt tilbage samtidig med, at deres kolleger har hjulpet, og så har de lagt meget privat tid i. Det forventer vi 
også, at de gør ved efteruddannelse, fordi det er en investering, men det har nok også været mere, end de havde 
forventet. Med fordel kunne det have været mindre tid. De bliver ikke fyret eller trukket i løn, hvis de ikke består, det er 
kun selvrespekten, der lider skade, hvis det er. Men ift. rammebetingelserne, så kunne man med fordel have lavet 
forløbet over længere tid, og jeg ved godt, at der læringsmæssigt er mange fordele ved to undervisningsdage i træk, 
men det ligger bare meget tæt. (Leder) 

Ovenstående perspektiver vurderes at være grundvilkår for kommunernes sundhedspleje og dermed en præmis, som 
bedst muligt skal overkommes, når sundhedsplejersker deltager i efteruddannelse. Derfor efterspørger lederne også så 
meget information som muligt fra uddannelsesinstitutionernes side om det forventede tidsforbrug. 

Jeg havde brug for på kick-off, at jeg fik hjælp til at oversætte, hvad det koster i timer, så når jeg gik derfra, så kunne 
jeg finde ud af, hvad det koster. Jeg ved, at de skal være til stede, men hvad med forberedelse og en opgave og et 
produkt, det var jeg ikke skarp nok til. Jeg kunne have brugt hjælp fra nogen eller de andre ledere. (Leder) 
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Citatet understreger blot vigtigheden i at tage emnet om tidsforbrug op på kick-off, således man fra 
uddannelsesinstitutionernes side sikrer, at lederne har adgang til denne information. I sidste ende er det op til lederne 
at modtage og omsætte denne information til planlægning i praksis. Lederne italesætter i forlængelse af dette, at der 
ikke er forventninger til deres studerende sundhedsplejersker om, at de skal have topkarakterer på uddannelsen. Dette 
fordi de strukturelle rammer ikke tillader det, hvormed det bliver de studerendes fritid, der i højere grad skal investeres.  

De har brugt fritid til det, men det lagde jeg også op til fra start, at de skulle forvente. Jeg har også lagt op til, at de 
ikke skulle have 12, men at de skulle have noget ud af det. Jeg har sagt til dem, at jeg nærmest blev sur, hvis de fik 12, 
for så har de brugt for meget tid på det, så det grinte vi lidt af, for de fik begge 12. (Leder) 

Generelt anerkender de studerende, at de strukturelle rammer indebærer, at der må bruges fritid på efteruddannelse: 

Det er et grundvilkår, når man er så heldig at komme afsted på efteruddannelse. Jeg kunne ikke finde på at forvente, 
at jeg skulle have et antal uger fri til det. Jeg tænker, at det er OK, men jeg synes heller ikke, at jeg har haft tid nok. 
Men det er det der med, at når man har været på arbejde en hel dag og så kommer hjem og skal læse 50 sider – det 
er hårdt. (Studerende) 

En faktor, som i særlig grad er understøttende for de studerendes rammer er kollegers opbakning. Generelt italesætter 
sundhedsplejersker en oplevelse af, at deres kolleger har taget fra i perioder, hvor de selv var pressede grundet studiet.  

Vi har haft gode kolleger, som gav os tid og tog nogle besøg for os. På andet modul har vi sat dage af løbende 
igennem modulet, så vi ved, at vi har tid sammen, hvor vi kan lave det her. Det blev vi klogere på fra første modul. Ift. 
eksamen, så har vi fået tid til at forberede os. Når man tager sådan et forløb her, så kræver det også, at man bruger 
noget fritid på det. (Studerende) 

Ovenstående citat peger blandt andre ting på vigtigheden i god planlægning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet. 
Således identificeres gode muligheder for at omgås de strukturelle udfordringer, såfremt forløbet struktureres 
hensigtsmæssigt fra start.  

Når der i interviews spørges ind til de studerende sundhedsplejerskers perspektiver på hvordan man understøtter en 
god balance mellem at være studerende og varetage sit arbejde, så peger svarene entydigt på forventningsafstemning 
og i videst muligt omfang tid.  

Man skal vide, hvad man går ind til. Det skal gøres klart for lederne, at når man har studerende på uddannelse, så 
skal de også have fri til studiedage. Vi var 3 ud af 8 sundhedsplejersker, og trods det, så har vi fået meget fri til at 
læse, og det har det også krævet. (Studerende) 

 

Til trods for et oplevet stort tidsforbrug, så er samtlige involverede sundhedsplejersker enige om, at de ville tage 
uddannelsen igen, selvom de kendte til det tidsmæssige omfang.  
Derfor kalder indeværende afsnit på tre anbefalinger til kommuner, som fremadrettet ønsker at deltage med 
sundhedsplejersker på diplomforløbet:  

• Klarlæg de strukturelle rammer. Oversæt de tidsmæssige rammer fra uddannelsesinstitutionen ind i egen 
praksis og foretag en grundig tilrettelæggelse af forløbet.  

• Forventningsafstem sundhedsplejersker, ledere og kolleger imellem, således alle er klar over hvad man går ind 
til og hvad det indebærer. 

• Gør uddannelsen til noget, som arbejdspladsen er fælles om. Således skabes de bedste rammer for, at 
kolleger understøtter hinanden i tidspressede perioder og der skabes et godt grundlag for den fælles 
implementering senere hen.  

 


