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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 
Moder-FKB: 
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 
  
Endvidere tilknyttet følgende af FEVU’s FKB’er: 
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 
 
 
Arbejdsfunktioner 
Indledning 
Borgerens forventninger til sundhedsvæsenet vokser. Borgerne forventer høj kvalitet i behandling 
og pleje - herunder ikke mindst kontinuitet og sammenhæng i hele patient/borgerforløbet på tværs 
af sektorer. Dette kræver sikker overlevering og kommunikation mellem de fagprofessionelle og 
mellem de tværprofessionelle og borgeren.  
 
Bag ønsket om et sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren, beskrives det bl.a. fra 
politisk side, og i et samspil mellem kommuner og regioner, at indsatsen tager udgangspunkt i den 
enkelte borgers behov og ressourcer, og hvor sundhedspersonalet på tværs af sektorer og 
faggrupper arbejder sammen til gavn for borgeren  
 
Oplevet kvalitet handler om borgerens/patientens oplevelse af den offentlige opgaveløsning. Den 
oplevede kvalitet afspejler bl.a. om ydelsen og den modtagne information fra brugerens synspunkt 
har været tilfredsstillende. Oplevet kvalitet kan suppleres med faglig kvalitet og organisatorisk 
kvalitet. Oplevet tilfredshed er samtidig udtryk for en ny kvalitets-diskussion, som indebærer en 
mere ligeværdig tilgang til borgeren med accept af, at oplevet kvalitet kan være lige så vigtig som 
en snæver faglig kvalitet.  
 
Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter skal kende både deres egen og 
andre faggruppers rolle i et sammenhængende forløb; Borgeren/patienten er selv aktiv i at sætte 
mål for sit behandlings- og rehabiliteringsforløb - og disse mål er styrende for den samlede 
sundhedsindsats.  
 
Som social- og sundhedshjælper og -assistent har man en vigtig koordinerende rolle i at fremme 
og formidle sammenhæng og helhed i behandling og pleje, og vil skulle være det praktiske og 
faglige bindeled i sammenhængende forløb for borgere og patienter. Ligeledes skal de kende til 
snitfladerne til andre fagligheder og kunne sige fra, når de ikke har den faglige kompetence.  
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Samtidig kræver sikring af sammenhængende forløb, hvor borgeren/patienten er i centrum, 
dokumentation af høj faglig kvalitet og struktur. 
 
I 2017 sker der en omfattende ændring af social- og sundhedsuddannelsen. Her adskilles 
uddannelsens to trin, som i stedet bliver til to selvstændige erhvervsuddannelser. 
Det faglige niveau er især hævet på social- og sundhedsassistentuddannelsen, men det gælder for 
begge nye uddannelser, at de er båret af en ny tilgang og et let ændret værdisæt. Den nye tilgang 
har især fokus på en mere ligeværdig tilgang til borgeren samt mere vægt på både oplevet kvalitet 
og brugertilfredshed.  
 
For social- og sundhedshjælperuddannelsen gælder det, at uddannelsen er moderniseret og 
har fået en mere selvstændig profil og en styrket faglig forståelse.  
Social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og opgaver ligger især i forhold til Lov om 
social service og uddannelsens indhold er blandt andet bygget op omkring temaer, der 
understøtter kontinuitet og sammenhæng, ved fx et øget fokus på at skabe struktur i borgerens 
hverdag.  
Målet med den nye uddannelse er, at især den nye social- og sundhedshjælper kan understøtte, at 
borgeren kommer i centrum for ydelserne og oplever sammenhæng mellem de forskellige 
faggruppers indsats, og at social- og sundhedshjælperen derved bliver “den røde tråd i borgerens 
hverdag”.  
 
Praktikmål 14 i social- og sundhedshjælpernes uddannelse omhandler det 
tværfaglige/tværprofessionelle samarbejde: 
Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget kompetenceområde og efter lokale 
kvalitetsstandarder samt indgå i samarbejder med relevante kolleger og tværfaglige 
samarbejdspartnere.  
  
For social- og sundhedsassistentuddannelsen gælder det, at niveauet i uddannelsens indhold 
er øget med fokus på jobområdets nye indsatsområder. Social- og sundhedsassistentens 
kompetenceområde er ændret væsentligt og har fået en mere selvstændig profil og større faglig 
tyngde. Kompetenceområdet og opgaverne ligger især indenfor sundhedsloven. 
Kompetenceområdet beskrives således:  
“Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter 
med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det 
sammenhængende sundhedsvæsen” 
 
Uddannelsens indhold har bl.a. fokus på at kunne understøtte og arbejde ind i det 
sammenhængende borger- og patientforløb - herunder arbejde med patientsikkerhed. Ligeledes er 
temaerne om tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, samt koordinering og kvalitetssikring 
fremhævet som væsentlige opgaver.    
Der lægges vægt på, at social - og sundhedsassistenter forstår, hvad mål om oplevet kvalitet 
betyder for tilgangen til borgeren/patienten og kender til de dilemmaer, der kan opstå mellem 
oplevet kvalitet og faglig eller organisatorisk kvalitet.  
 
Især i 3. praktik “Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” er 
det beskrevet i uddannelsesordningen som et tematiseret læringsforløb, med fokus på overgange i 
patientens/borgerens forløb. Der er ligeledes mulighed for et valgfrit fag: “Det sammenhængende 
borger- og patientforløb”   
 
Især praktikmål 14 +15 i SOSU-assistenternes uddannelse drejer sig om koordinering og 
samarbejde: 
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14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte 
og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje.  
 
15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for 
tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere 
en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og 
hjemkomst.  
 
En forståelse af begreberne, der bruges i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde, er 
afgørende for at forstå, hvilke kompetencer, der er vigtige for social og sundheds-medarbejderne 
at besidde i det fremtidige samarbejde. 
 
 Andy Højholdt definerer: 
Flerfaglighed som når forskellige faggrupper arbejder parallelt og sikrer at deres faglige opgaver 
er løst i forhold til opgaven. 
Tværfaglighed: Når flere forskellige faggrupper koordinerer deres indsatser i forhold til fælles mål 
og opgaver, hvor hver faggruppe handler ud fra egen faglighed, men uden at tabe fælles mål og 
aftaler af syne.  
Tværprofessionelt samarbejde: Når sundhedsprofessionelle med forskellige fagligheder 
samarbejder om en fælles opgave. Tværprofessionelt samarbejde indebærer ligeværdighed 
mellem professionelle perspektiver og fælles beslutningstagen. 
 
Sine Lehn-Christiansen definerer: 
Tværsektorielt samarbejde som en del af det tværprofessionelle samarbejde, men hvor det er 
samarbejdet med personer fra andre sektorer, der er det centrale.  
 
Uddannelsen er således et specialmodul for uddannede praktikvejledere, der har behov for 
supplerende viden om særlige forhold i det tværprofessionelle samarbejde inden for social- og 
sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Modulet hjælper praktikvejlederen med at kvalificere vejledningen til elever, der arbejder 
tværprofessionelt. Uddannelsen har bl.a. fokus på det daglige arbejde med at tilrettelægge og 
gennemføre vejledning, der understøtter elevens kompetencer til at identificere og indgå i 
tværprofessionelt forløb. 
  
 
Målgruppe: 
Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der er praktikvejleder for social-
og sundhedshjælper- og/eller social- og sundhedsassistentelever, i såvel primær som sekundær 
sektor. 
 
 
Deltagerforudsætninger 
Det anbefales at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige 
forudsætninger min. svarende til den erhvervsuddannelse, deltageren uddanner eleverne til. 
Ligeledes anbefales det, at deltageren har gennemført basismodulet1 som praktikvejleder 
svarende til 11 dage eller har viden svarende dertil.  

 

1 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 
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For deltagere, der har en ældre praktikvejlederuddannelse, kan det være relevant at uddannelsen 
kombineres med ”Ajourførings modulet”.  
 
 
Relevante uddannelser at kombinere med 
42923 Praktikvejleder af PAU-& SOSUelever – Særlig indsats 

48382 Praktikvejleder af PAU-& SOSU-elever – Ajourføring 

48383 Praktikvejleder af PAU-& SOSU-elever – EUX, Talent 

48381 Praktikvejleder af PAU-& SOSU-elever – Overbygning 

48979 Professionalisering af faglige relationer 

 
 

2. Ideer til tilrettelæggelse 
 
Forløbet afholdes som split: 2 dage + 1 dag, med 2 - 3 ugers interval, for at give vejlederen 
mulighed for at arbejde med split-opgaven, hvor elementer af vejlederens faciliterende rolle 
afprøves. 
De første to dage består af teori oplæg, filmklip, grupperefleksioner og øvelser, se nedenfor under 
punkt 3. 
Split-opgaven består af afprøvning af elementer i forhold til den faciliterende rolle i egen praksis, 
for at øge elevers refleksioner over egen tværprofessionelle samarbejde. 
 
Umiddelbart inden split-perioden har praktikvejlederne reflekteret over egen faciliterende rolle og 
hvad de gerne vil afprøve. Evt. har deltagerne inspireret hinanden til faciliterende spørgsmål/roller, 
der kan være hjælpsomme for elevens læring.  For mere inspiration se i “Praktikbogen” under 
Praktikmål: 5, 15, eller 17. 

Hvis praktikvejlederen ikke selv har elever, i split-perioden, må det arrangeres således at 
praktikvejlederen kan “låne” en elev fra en anden afdeling eller team.  
 
Den tredje dag er dels afprøvning dels videndeling i grupper over split-opgaven med efterfølgende 
refleksioner over, hvad deltagerne konkret vil ændre i egen praksis. Der kan med fordel udarbejdes 
en skriftlig kontrakt sidste dag for at støtte til transfer. For inspiration se kap 4. 
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Forslag til planlægning af de 3 dage. 
 
Tiden i parentesen er ”ca.-tid”. 1 time = 60 min. 
 
Dag 1 Dag 2 Splitperiode på 2 – 3 

uger 
Dag 3 

Velkommen og intro.  
(1 time) 
 
Tema 1: 
Begrebssikkerhed 
(2½ time) 
 
Tema 2: 
Paradigmeskifte  
(2 timer) 
 
Refleksionstid 
(½ time) 

Refleksioner efter 
første dag. (½time) 
Tema 3: Facilitering  
(2½ time) 
 
Tema 4: Den faglige 
kommunikation. 
(2½ time) 
 
Refleksionstid: Hvad 
vil jeg hjem og 
afprøve i min 
praksis? 
(½ time) 
 

Splitopgave:  
Afprøve elementer af 
den faciliterende rolle 
i egen praksis for at 
øge elevers 
refleksioner over egen 
tværprofessionelle 
samarbejde. 
 

Velkommen tilbage. 
Opfølgning på løse 
ender og intro til 
dagen (½ time) 
 
Intro til prøven og 
prøveafvikling (1½ 
time) 
 
Underviseren 
vurderer opgaverne 
(Mindmaps) 
Samtidig videndeler 
deltagerne i mindre 
grupper i forhold til 
splitopgaven med 
efterfølgende 
refleksioner over, 
hvad deltagerne 
konkret vil/kan 
ændre/gøre mere af i 
egen praksis. 
Grupperne producerer 
en inspirations-
planche med 
faciliterende 
spørgsmål. 
(1½ time) 
 
Præsentation af 
plancherne på 
klassen. 
(1 time) 
 
Deltagerne udfylder 
en Kontrakt med sig 
selv for at sikre 
transfer. 
Fortælle om 
kontrakten til 1 – 2 
andre på holdet. 
(1 time) 
 
Afslutning. 
Evaluering. 
(1 time) 



7 
 

3. Temaer 
 
 
Temaoversigt 
 
(teksten i parentesen henviser til temaerne i de nye praktikvejlederuddannelser) 
 
Tema 1: Begrebssikkerhed (Oversættelse og refleksion) 

 
Tema 2  Paradigmeskiftet - (Den overordnede uddannelsestænkning samt System- og 

sektorforståelse)  
Tema 3: Facilitering (Didaktik og læring)  

 
Tema 4: Den faglige kommunikation (Oversættelse og refleksion) 
 
 
 
 
Tema 1: Begrebssikkerhed  
(2½ time) 

Emner: 
Flerfaglighed. 
Tværfaglighed 
Tværprofessionel 
Tværsektoriel 

 
Formålet med dette tema er, at praktikvejlederen får en forståelse af begreberne, der bruges i det 
tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde, og får en forståelse af forskellene mellem 
begreberne for at blive opmærksom på hvilke professionelle kompetencer, der kræves af social- og 
sundheds-medarbejderen nu og i fremtiden.  
Undervisningen kan tilrettelægges som gruppearbejde, oplæg fra underviseren eller en 
kombination. Praktiske øvelser kan støtte deltagernes læreprocesser. 
 
Handlingsorienteret mål:  
Deltageren kan forstå og skelne mellem begreberne flerfaglighed, tværfaglighed, tværprofessionel 
og tværsektorielt samarbejde, og kan anvende begreberne i vejledningen 
 
Viden om: 

• Flerfaglighed. 
• Tværfaglighed 
• Tværprofessionel 
• Tværsektoriel 

 
Handlekompetencer: 
Deltageren anvender begreberne i vejledningen 
 
Deltagerne kan i grupper arbejde med at definere begreberne. Arbejdet kan sluttes af med, at hele 
holdet udformer en fælles definition af begreberne, som skrives på store plancher, der hænger i 
klasselokalet. 
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Underviseren sikrer sig, at det især bliver tydeligt i gruppernes arbejde, hvad forskellen mellem 
tværfagligt samarbejde og tværprofessionelt samarbejde er. Se evt i Andy Højholdts bog: 
Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis s. 65. 
 

Nedenstående kan ses som inspiration til bearbejdning af emnet. 
 
Flerfaglighed er, når forskellige faggrupper arbejder parallelt og sikrer at deres faglige opgaver er 
løst i forhold til opgaven. 
Eksempel på flerfagligt samarbejde inspireret af Andy Højholdt, kan ses i ”Tværprofessionelt 
samarbejde i teori og praksis” s. 62. 
 
Tværfaglighed: Når flere forskellige faggrupper koordinerer deres indsatser i forhold til fælles mål 
og opgave, hvor hver faggruppe handler ud fra egen faglighed, men uden at tabe fælles mål og 
aftaler af syne.  
Eksempel på tværfagligt samarbejde inspireret af Andy Højholdt, kan ses i ”Tværprofessionelt 
samarbejde i teori og praksis” s. 63. 
 

Tværprofessionelt samarbejde er når sundhedsprofessionelle med forskellige fagligheder 
samarbejder om en fælles opgave. Tværprofessionelt samarbejde indebærer ligeværdighed 
mellem professionelle perspektiver og fælles beslutningstagen.  
Tværprofessionelt samarbejde er en metode, der kan opfylde en overordnet målsætning. 
Her er fokus på mere end faglighed, medarbejderen skal f.eks. kunne fungere i samspillet med 
andre faggrupper, så nye forståelser, redskaber og ny viden kan opstå i dette samarbejde. 
 
Det kræver: 

• overvejelser omkring egne roller og hver enkelt fagpersons ansvar i forhold til samspillet 
omkring opgaveløsningen. 

• at man bliver gode til at gå i dialog med andre professioner og med borgeren. 
• at man er indstillet på at lære sammen.  

 
Eksempel på niveaustigningen mod det tværprofessionelle samarbejde, inspireret af Andy 
Højholdt, kan ses i ”Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis” s. 67. 
 
I den nye tværprofessionelle virkelighed sætter medarbejderne sig ud over deres interne 
konkurrence, der til tider kan have domineret samarbejdet. Det er et opgør mod forståelsen af at 
nogle fagligheder, er vigtigere end andre. Der stræbes i stedet efter ligeværdighed mellem 
forskellige faggrupper, hvor forskellige videns-perspektiver deles gennem høj grad af interaktion og 
nysgerrig udveksling.  
 
Tværprofessionalitet bør ses som noget medarbejderne har eller er og kun i mindre grad som 
noget de gør. Det er således ikke en definition af en metode, en måde at gøre tingene på. Det er et 
mindset, en indstilling til opgaveløsningen og - ikke mindst - til andre samarbejdspartnere. 
 
I bogen “Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis” understreger Sine Lehn-
Christiansen, at tværprofessionelt samarbejde ikke bare er noget, der sker af sig selv, men er 
derimod en læreproces, der kræver at medarbejderne vil det, at de reflekterer over, hvilke 
løsninger, der er de faglige bedste gennem vidensdeling og forsøg på at samtænke forskellige 
faglige perspektiver. Tværprofessionelt samarbejde handler således om “at lære med, om og af 
hinanden” 
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Sine Lehn-Christiansen omtaler 4 forskellige opfattelser af tværprofessionelt samarbejde: 
Problemløsning, patientcentrering/borgercentrering, professionalisering og systemoptimering. 
 
Tværsektorielt samarbejde ses som en del af det tværprofessionelle samarbejde, men her er det 
samarbejdet med personer fra andre sektorer, der er det centrale. Eks når en social- og 
sundhedsassistent samarbejder med en hospitalsafdeling omkring en indlagt borger. 
 
Se kap 4 for forslag til øvelse 
 
 
Tema 2: Paradigmeskiftet 
(2 timer) 

 
Emner 
Kerneopgave 
Opgaveglidning 
Relationel Koordinering 
Borgercentrering 
T-kompetencer 
Tidlig Opsporing 
 
 
Formålet med dette tema er at bevidstgøre praktikvejlederen om alle de ændringer, der er sket i 
sundhedsvæsnet de sidste 10 – 15 år, og hvilke konsekvenser og udfordringer ændringerne har 
fået for sundhedsvæsnet, medarbejderne, borgerne/patienterne, samarbejdet, krav til viden mv. 
Derudover er formålet, at praktikvejlederen får øje på de kompetencer, der kræves af social- og 
sundheds-medarbejderen for at kunne indgå i et tværprofessionelt samarbejde. 
Der foreslås flere forskellige muligheder i forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen. 

 
Handlingsorienteret mål: 
Deltageren kan på baggrund af viden om samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsenet, 
kvalificere vejledning i forhold til elevens praktikmål for det tværprofessionelle samarbejde 

 
Viden om: 
Kerneopgave 
Opgaveglidning 
Relationel Koordinering 
Borgercentrering 
T-kompetencer 
Tidlig Opsporing 
 
Handlekompetencer:  
Deltageren reflekterer over samfundsændringer og ændringer i sundhedsvæsnet de sidste 10 – 15 
år og den betydning det har fået for patienterne/borgerne og personalet i sundhedssektoren. 
Deltageren vejleder elever i forhold til praktikmål, hvor det tværprofessionelle samarbejde indgår. 
Deltageren inddrager emnet ”relationel koordinering” i vejledningen. 
Deltageren inddrager redskaber til ”Tidlig opsporing” i vejledningen af eleven 
Deltageren støtter eleven til at reflektere over kerneopgaven. 
 
 
Dette tema kan planlægges på flere måder: 



10 
 

1. Deltagerne kan gruppevis producere plancher, hvor de f.eks. udfylder mindmaps over de 
ændringer, der er sket på deres arbejdspladser og i sundhedsvæsnet de seneste 10 - 15 
år. Samt finde eksempler på politikker og strategier på det nationale, regionale og eller det 
kommunale niveau. 
Efterfølgende fremlæggelse, refleksioner og drøftelser af betydningen i forhold til eget 
arbejde for en anden gruppe eller for hele klassen  

2. Gruppedrøftelser ved at inddrage dialog-kort. Eksempler på disse findes i kap. 4. 
3. Underviseren planlægger oplæg til drøftelser og inddragelse af deltagernes praksis. 

 
Nedenstående kan ses som inspiration til introduktion og/eller bearbejdning af emnet. 
 
Kerneopgave: 
Anders Seneca definerer kerneopgaven som den opgave alle fagpersonerne i en organisation er 
fælles om at løse, uanset faglig baggrund.  
Han understreger også at der kun findes én kerneopgave men flere kerneydelser 
Kerneopgaven er ofte borgerens mål, men det er mere end blot borgerens mål. Kerneopgaven kan 
være en overordnet målsætning for en organisation, eller et samfund, eller den opgave vi er fælles 
om. 
Fx kan pleje og omsorg være middel til at medarbejderen lykkes med den overordnede 
kerneopgave 
 
Ved at sikre koblingen mellem professionelt samarbejde, relationel koordinering og fokus på 
kerneopgaven undgår vi ifølge Anders Seneca: 

• at personlige holdninger og meninger danner rammen for samarbejdet mellem forskellige 
fagpersoner. 

• at tværfaglighed bliver til tvær faglighed. 

Følgende link kan bruges i undervisningen: Anders Seneca fortæller kort om kerneopgaven (3 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=eLVdkue4jwE&feature=youtu.be 

Følgende kan også bruges i undervisningen: 

Gratis undervisningsmateriale om kerneopgaven. FOA. I de første 14½ minut af Modul 1 tema 1, 
giver journalist Trine Sick en grundig indføring i “Fælles forståelse af kerneopgaven” ca. midtvejs i 
modulet er der en refleksionsopgave over 2 filmklip, der vises. I slutningen af modulet lægges der 
op til en grupperefleksion over kerneopgaven i egen organisation, denne opgave kan udelades, 
eftersom deltagerne ofte kommer fra mange forskellige organisationer, og det derfor ikke giver 
mening i denne kontekst. 
  
Opgaveglidning 
Efter strukturreformen i 2007 har kommunerne varetaget flere og flere opgaver, der tidligere var en 
del af sygehusindlæggelsen. Kommunerne fik bl.a. ansvaret for forebyggelse og rehabilitering. 
Samtidig er indlæggelsestiden forkortet, hvilket har stillet krav til kommunerne om øgede og 
ændrede kompetencer i hjemmeplejen. Eks. er IV-behandling via akutteams blevet en mulighed og 
det stiller nye krav til eks. social- og sundhedsassistenternes kompetencer i forhold til 
observationer af borgeren samt samarbejdskompetencer med endnu flere aktører.  
 
Relationel Koordinering 
Det er en almindelig opfattelse, at hvis produktiviteten skal højnes, så skal de ansatte løbe endnu 
stærkere. Men sådan behøver det ikke at være ifølge Jody Hoffer Gittell.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eLVdkue4jwE&feature=youtu.be
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Nøglen hertil ligger i meget bevidst koordinering af arbejdet med vægt på tillid, respekt og 
samarbejde, også kaldet social kapital.   
 
Vi skal udnytte styrken i menneskelige relationer til at opnå og opretholde en høj produktivitet. 
Relationel koordinering er at koordinere arbejdet gennem fælles mål, fælles viden og gensidig 
respekt.  
 
Jody Hoffer Gittell beskriver den negative og positive kommunikations cyklus i “Det 
sammenhængende patient- og borgerforløb” s. 77. 

        
Disse cyklusser kan være udgangspunkt for drøftelser i klassen. 
Hvor ses der ligheder/forskelle/udviklingspunkter/forhindringer i forhold til deltagernes egen 
tværprofessionelle praksis? Se kap 4. eksempel på model til refleksionen 
 
Borgercentrering: 
Når der tages afsæt i borger- eller patientcentrering, er en vigtig pointe at borgeren/patienten ses 
som meget mere end sin diagnose eller problematik. 
 
Der er fokus på, at de sundhedsprofessionelle ikke blot samarbejder med hinanden om borgeren, 
men at samarbejdet inkluderer borgeren. 
 
Tværprofessionelt samarbejde handler således om at give borgerne en central plads f.eks. som 
vigtig kilde til relevant information, men også som en vigtig ressource i relation til beslutninger 
vedrørende behandling, rehabiliteringsplaner og hverdagslivet efter eller med sygdom. For mere 
inspiration, se i Sine Lehn-Christiansens bog: Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig 
praksis (2016). 
 

T-kompetencer 
Der har i mange år i sundhedsvæsnet været fokus på dybdefagligheden. Men omstillinger inden for 
sundhedsvæsenet og flere komplekst syge borgere stiller imidlertid krav om, at 
sundhedspersonalet må agere professionelt på tværs af strukturelle og faglige grænser. “Teori T” 
beskriver sundhedsmedarbejderens kompetencer i to dimensioner; dybdefagligheden og 
breddefagligheden. Interaktionen mellem dybdefagligheden og breddefagligheden og særligt 
medarbejderens sociale kompetence afgør medarbejdernes kompetence. 
 
For mere inspiration se i artiklen; Teori T - om bredde- og dybdefaglighed hos sygeplejersker. 
Fagbladet Sygeplejersken. 2014. 
 
Tidlig Opsporing 
Sundhedsstyrelsen har anbefalet målrettede indsatser for at undgå, at borgerens helbredstilstand 
forværres med risiko for tab af funktionsevne, indlæggelse eller i værste fald død. Dels har 
anbefalingerne rettet sig mod brug af særlige redskaber til identificering af begyndende 
sygdomstegn, dels mod anvendelsen af et fælles sprog til at forbedre den gensidige forståelse 
blandt medarbejdere i det tværprofessionelle samarbejde2.  

 

 
2 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Tidlig-opsporing-af-forringet-helbredstilstand-og-nedsat-
funktionsevne-hos-aeldre-mennesker.ashx?la=da&hash=EC4A2AD6BA14C83565EEFB546B268CAE396D41BF 
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Tema 3: Facilitering (Didaktik og læring)  
(2½ time) 

Emner 
Læreprocesser 
Facilitatorrolle 
 
Formålet med dette tema er at bevidstgøre praktikvejlederen i, at han/hun har en afgørende rolle i 
at støtte eleven til refleksion over det tværprofessionelle samarbejde samt at praktikvejlederen får 
øgede kompetencer til at facilitere tværprofessionelle læreprocesser i praksis således at elevens 
kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde øges. Derudover er formålet at give 
praktikvejlederen redskaber til at forstå og håndtere modstand i læreprocesser ved at have fokus 
på fastlåst og udviklende mindset. 
Underviserens oplæg kan suppleres med gruppedrøftelser og filmklip.  
 
Handlingsorienterede mål:  
Deltageren kan udvælge læresituationer, hvor eleven kan indgå i tværprofessionelt og 
tværsektorielt samarbejde. 
 
På baggrund af viden om og forståelse for facilitatorrollen, planlægge og facilitere 
tværprofessionelle læreprocesser.  

 
Viden om: 
Læreprocesser 
Facilitatorrolle 

 
Handlekompetencer:  
Deltageren udvælger læresituationer i praksis, hvor eleven kan indgå i det tværprofessionelle og 
tværsektorielle samarbejde.  
Deltageren anvender bevidste og konkrete spørgsmål til facilitering af tværprofessionelle og 
tværsektorielle læreprocesser med social- og sundhedselever. 
Deltageren anvender kommunikative kompetencer til at håndtere modstand i tværprofessionelle 
læreprocesser. 
  
Nedenstående skal ses som inspiration til bearbejdning af emnet.  
 
Den store danske ordbog: facilitere, (eng. facilitate, af fr. faciliter, af lat.), lette; fremme. 
At facilitere handler om procesarbejde. At lette arbejdet og blive i processen, så der sker læring. At 
give feedback og stille spørgsmål.  

  
Deltagerne skal lære at have fokus på rollen som facilitator af læreprocesser. 

  
Læring kan deles op i 3 delelementer: 

  
• Elevens Læring 

 
• Elevens Mindset 

 
• Og hvad er vigtigt at eleven lærer? 
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Læring  
Der er en strømning i disse år fra at se læring som en præstationskultur, hvor test, tal og karakterer 
er styrende over til en læringskultur, hvor drivkraften ikke kun skal være et ønske om at præstere 
godt, men begejstring ved selve det at lære og hvor kulturen er præget af nysgerrighed, 
vedholdenhed og en opfattelse af fejl som noget man kan lære af.       
Frit efter ”Mindset-baseret undervisning” af Allan Andreasen Kortnum m.fl. s.11-12 
fra præstationskultur til læringskultur.  se kap 4. for beskrivelse af aktiviteten 
  

  
Mindset: 
Carol Dweck har beskrevet et fastlåst og et udviklende mindset og har illustreret det glimrende i 
bogen ”Mindset i praksis” s. 12 og frem. 
Det bygger på 5 grundsyn omkring Udfordringer, Modstand, Arbejdsindsats, Kritik og Andres 
succes. 
I bogen behandles de 2 mindset og deres betydning for læring. Det understreges at mindset skal 
forstås som et kontinuum, og man kan være en blanding af de 2 mindset. 

  
Deltageren kan i første omgang forsøge at se på sig selv – hvordan er deltagerens tilgang til 
læring? 

  
Der findes en test hvor deltageren kan teste sig selv og hvilket mindset de har (den er på 
engelsk – men hvis deltageren har en mobil eller IPad, så kan de, i fællesskab på klassen, 
oversætte den samtidig med den tages) 
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Film%2c-artikler-og-test.7002.aspx 
På samme link findes også små film om mindset og hjernen. 

  
Deltagerne kan efterfølgende drøfte i grupper, hvad de tænker om de 2 mindset –  
Kan de genkende det fra sig selv? Kan de genkende det hos eleverne? Hvad gør eleverne der 
kommer med forskellige mindset ved vejlederen? Hvordan er de at vejlede? 

  
Hvis underviser vil dykke mere ned i mindset, findes der en test i Mindset-baseret undervisning s. 
82-85, der er en del af kapitel 5 der omhandler Elever og mindset. 

  
  Carol Dweck siger at følgende udsagn er kendetegnende for elever med et udviklende mindset: 

·    De er mere åbne overfor udfordringer og feedback 
·    De er mere nysgerrige og interesserede i at lære nyt 
·    De er mere modstandsdygtige og lader sig ikke slå ud af fejl 
·    De tror på, at indsats betyder mere end medfødte evner 
·    De tror på, at både succes og fiaskoer skyldes indsatsen, og at man altid kan forbedre sig. 
·    De er gode til at samarbejde og lære af andre 
·    De er styret af indre motivation til at lære 

  
Disse udsagn kunne også bruges i gruppearbejde: 

• Kom med eksempler på situationer, hvor I har oplevet at eleverne har et udviklende 
mindset i forhold til det tværprofessionelle samarbejde. 

• Kom med eksempler på situationer hvor I har oplevet at eleverne har et fastlåst mindset i 
forhold til det tværprofessionelle samarbejde. 

 
Hvad er vigtigt eleven lærer? 
Hvis teori T er gennemgået, kan der trækkes tråde til både bredde- og dybdefaglighed og hvad det 
fordrer af eleven i forhold til det tværprofessionelle samarbejde. 

http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Film%2c-artikler-og-test.7002.aspx
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Det 21 århundredes SKILLs 
  I en verden der bliver større og større og hvor der bliver flere og flere aktører man skal forholde sig 

til, er det 21. århundrede SKILLs noget af det, det forventes at eleverne lærer/arbejder med både i 
praksis og på skolen. 

  
Inspiration til at arbejde med dette kan findes på EMUs hjemmeside. 
 
Formentlig vil der ikke på uddannelsen være mulighed for fordybelse i dette, men der er mulighed 
for at tilegne sig en viden, der kan arbejdes videre med hjemme.  

  
Her stemmer kollaboration godt sammen med, at elevens kernekompetence er samarbejde – som 
beskrevet i teori T. 

   
  

Facilitatorrollen: 
Hvad er forskellen på at facilitere og vejlede? 
At facillitere betyder som sagt at lette, fremme. Hvordan kan du som vejleder arbejde med at lette 
eller fremme elevens læring? 
 
På side 44 i bogen “Mindset i praksis” af Berit Johannsen og Maria Gregersen Bach gives 
eksempler på hvilken feedback, der fremmer et fastlåst mindset og et udviklende mindset. 
Se forslag til gruppeopgave kap 4 
 
I bogen ”Tværfaglig praksis” kap 9 og 10 bruges feedback som synonymt med at skabe en 
struktureret dialog med en kollega mhp. at facilitere kvalificerede refleksioner og dermed 
udviklingsorienteret læring.  At give feedback betyder, at man formidler det, man observerer hos 
”den anden”, tilbage til ham eller hende. At modtage feedback er således at få respons på en 
handling. 
 
Tema 4: Den faglige kommunikation 
(2½ time) 
 
Emner: 
ISBAR 
Dokumentation 
Velfærdsteknologi  
 
Formålet med dette emne er at praktikvejlederen bliver bevidst om redskaber til faglig 
kommunikation og dokumentation, da disse kan have en afgørende betydning i elevens 
tværprofessionelle samarbejde. Derudover udvikles der til stadighed nye måder at kommunikere 
på i sundhedssektoren, som praktikvejlederen skal kende til eller kunne anvende for at være en 
positiv rollemodel for eleverne.  
 
Handlingsorienteret mål: 
Deltageren kan anvende redskaber til faglig kommunikation og dokumentation i relation til elevens 
tværprofessionelle læreprocesser. 

 
Viden om: 
ISBAR 
Dokumentation 
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Velfærdsteknologi  
 

Handlekompetencer:  
Deltageren anvender ISBAR – en model for struktureret kommunikation mellem forskellige 
samarbejdspartnere. 
Deltageren støtter eleven i at dokumentere aftaler i forhold til plejen, samarbejdet mm. 
Deltageren inddrager relevant velfærdsteknologi fra egen praksis i vejledningen af eleven. 
 
Hvordan bruges kommunikation og hvordan kan vi udvikle det? 
Der kan evt. arbejdes videre med modul 2, tema 3 og 4 i FOAs Viden på tværs, om at styrke 
samarbejdet om kerneopgaven. https://vpt.dk/styrk-samarbejdet 

  
Modul 2, tema 3 handler om Timing og hyppighed i kommunikation og 
Modul 2, tema 4 handler om præcision og problemløsning i kommunikationen. 
De gruppearbejder, der er indarbejdet i filmene, kan ikke bruges direkte, da deltagerne ikke 
kommer fra samme arbejdsplads, og der heller ikke skal være fokus på selve kerneopgaven, men 
indholdet og eksemplerne er meget eksemplariske for, hvordan kommunikationen kunne foregå på 
en arbejdsplads. 
Se kap 4. for refleksionsspørgsmål som supplement til, eller i stedet for gruppearbejde 

  
ISBAR 
Hvis der skal være fokus på præcis kommunikation, kan der arbejdes med små rollespil og 
ISBAR.  
Deltagerne kender sikkert til ISBAR – findes på hjemmesiden for patientsikkerhed 
https://patientsikkerhed.dk/ 

  
Efter en kort repetition, som underviseren eller deltagerne selv står for, kan der arbejdes med små 
rollespil, hvor der skal overleveres oplysninger. Der er små rollespil der kan bruges se kap 4.   
 

  
Faglig dokumentation:  

• Følgende spørgsmål kan drøftes i grupper, hvorefter de kan bruges til fælles inspiration: 
• Hvad kendetegner en faglig dokumentation? 

Hvilke udfordringer oplever I i praksis i forhold til den faglige dokumentation og hvordan 
imødegås disse? 

• Hvordan understøtter I elevens læring i forhold til dokumentation? 
• Hvilke udfordringer oplever I som facilitatorer? 
• Hvordan imødegår I disse udfordringer? 

  
  Velfærdsteknologi; 

Hvordan arbejdes der med velfærdsteknologi i det tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde på 
arbejdspladsen? Digitale teknologier eks. webinar, E-konsultationer, skypemøder, virtuelle 
tryghedsbesøg, videokonference, telemedicin m.m. 
 
For mere inspiration se Sundhedsstyrelsens 27 initiativer til digital sundhed 2018-20223.   
Forslag til refleksionsspørgsmål se kap 4. 
 
 
 

 
3 https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Strategi-for-digital-sundhed-januar-
2018/Strategi%20for%20digital%20sundhed_Pages.pdf 

https://vpt.dk/styrk-samarbejdet
https://patientsikkerhed.dk/
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Forslag til Dag 3: 
Mens underviseren vurderer deltagernes prøve; Opgave med produktkrav (mindmap), kan 
deltagerne videndele i forhold til splitopgaven, hvor de afprøvede elementer af den faciliterende 
vejledning, således at elevens kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde øges.  
 
Herefter kan deltagerne gruppevis udarbejde en planche med eksempler på gode faciliterende 
spørgsmål til elever, der arbejder med ”tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde” i praksis.  
Denne kooperative metode anvendes for at støtte praktikvejlederene til samskabelse, hvor de 
inspirerer hinanden, lærer af hinanden og udvikler nyt sammen. 
 
Overskriften på plancherne kan være: 
Hvilke spørgsmål kan stilles til eleven, så eleven reflekterer over det tværprofessionelle 
samarbejde omkring en borger? 

 
Plancherne præsenteres af de enkelte grupper og hænges efterfølgende op i klasserummet til 
inspiration for deltagerne. Deltagerne opfordres til at tage billeder af plancherne, og 
anvende/afprøve nogle af spørgsmålene i vejledningssamtaler fremover.  
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4. Opgaver og undervisningsmaterialer 
 
Tema 1: Begrebssikkerhed 
 
Forslag til øvelse: Duplo-øvelsen: (Ca. 50 – 60 min.) 
Det er en sjov og energifyldt øvelse, der kan være en øjenåbner for deltagernes udfordringer i et 
samarbejde. Den giver mulighed for mange drøftelser og inddragelse af deltagernes egen praksis, 
adfærd og reaktionsmønstre efterfølgende. Øvelsen kan også bidrage til at praktikvejlederne 
reflekterer over sig selv som rollemodel for eleven i det tværprofessionelle samarbejde. I øvelsen 
bliver det hele ”sat på spidsen”, idet deltagerne ikke må kommunikere verbalt under øvelsen.  
Som oftest er det de grupper, det formår at nytænke opgaven og eksempelvis eksperimenterer 
med at kommunikere nonverbalt, der løser opgaven. 
 
Der skal være 8 - 10 personer i hver gruppe.  
6 personer får en bygge-rolle, resten er observatører. Der udleveres kort med forskellige roller til 
de 6 personer, som skal være ”byggere”, samt observationsskema til observatørerne. Se rollekort 
og observatør skema i bilag 1 
 
VIGTIGT:  
Deltagerne må ikke kende hinandens roller/læse hinandens rollekort. De må ikke sige noget 
til hinanden. 
 
På et stort bord lægges duplo lego-klodser: 17 røde, 17 blå og 17 gule. (det kan med fordel være 
dem med 8 dupper foroven, så huset ikke bliver for lille) ”Byggerne” læser deres kort og 
observatørerne gør klar til at kunne skrive. Bygge-roller og observatørskema kan printes, se under 
Bilag 1. 
 
Der afsættes 15 - 20 minutter til øvelsen. 
Underviserens rolle er, udover at instruere, dels at observere, dels at sikre sig at ingen 
kommunikerer verbalt under øvelsen. 
Underviseren kan, når der er 5 min tilbage, sige dette ud i rummet, og igen, når der er 2 og 1 min. 
tilbage, for at se, hvordan deltagerne reagerer på denne stressfaktor. 
 
Efterfølgende proces i grupper:   

• Alle byggere starter med at læse deres særlige funktion op for hinanden.  
• Herefter fortæller observatørerne, hvad de oplevede  
• Til sidst fortæller byggerne, hvad de oplevede, tænkte, gjorde undervejs. 
• Deltagerne/byggerne reflekterer over; Hvordan kom min vanlige adfærd i 

samarbejdsprocesser til syne i denne øvelse? Hvad var det positive/negative ved dette? 
Hvilken betydning fik min adfærd for samarbejdet i gruppen? Hvordan så jeg min opgave? 
Hvordan er jeg som rollemodel for eleven i et samarbejde? Hvad kunne jeg med fordel 
have gjort anderledes? 

• Til slut reflekter hele gruppen over; “Hvad tager jeg med mig”? 
 
Fælles opsamling og refleksion.  
Underviseren kan eksempelvis bede deltagerne om at reflektere over: 

• Var der nogen der dominerede, trak sig, forsøgte at styre, kun tænkte på sig selv, 
forstyrrede, tog klodser fra andre, havde svært ved at overholde “spillereglerne” osv...? Og 
hvilken betydning fik det? 

• Var der nogen, der forsøgte at kommunikere via øjenkontakt, kropssprog, finger tegn eller 
lignende? Og hvilken betydning fik det? 
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• Hvilke positive og negative træk fra jeres sædvanlige reaktionsmønster i forhold til 
samarbejde blev tydelig i øvelsen? Og hvilken betydning fik det? Hvilke rollemodeller er I 
for eleverne i forhold til at samarbejde? Hvad kunne I med fordel også have gjort? 

• Nogle af deltagerne fortæller højt i klassen: “Hvad tager jeg med mig”?  
 
Tema 2: Paradigmeskiftet 
 
Eksempler på dialog-kort  

  
Hvordan gør din kollega dig 
bedre? 
Giv et eksempel. 
  
  
  

  
Hvor ofte taler faggrupperne i 
afdelingen sammen om fælles 
opgaver?  
  

  
Hvad gør I, hvis der opstår 
uklarhed om rollefordelingen, 
og hvem der har ansvar for 
hvad? 
  

  
Hvordan sætter I jeres forskellige 
kompetencer i spil for at løse 
kerneopgaven? 

  
Hvordan bidrager jeres møder 
til at skabe værdi i løsning af 
kerneopgaven? 

  
Hvordan bidrager du og dine kolleger 
til løsningen af kerneopgaven?   
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Hvordan inddrager I borgere/ 
patienter i løsning af 
kerneopgaven? 
  
  

  
Hvordan oplever du, at de forskellige 
faggrupper i afdelingen arbejder mod 
fælles mål? 
  

  
Hvor meget ved de forskellige 
faggrupper om hinandens 
arbejde? 
  
  
  

  
Borgerne skal involveres langt mere, 
end I plejer i forhold til beslutninger, 
som vedrører behandlingen. Hvordan 
påvirker det dig?  

  
Hvad lægger du vægt på i 
samarbejdet med dine 
kolleger?   

 
Hvor meget respekterer de andre 
faggrupper din faggruppes arbejde? 

 
 
Relationel Koordinering 
 
Deltagerne kan reflektere over egen praksis med udgangspunkt i nedenstående model 
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Tema 3: Facilitering (Didaktik og læring)  
 
 
Læring: Diskuter i grupper nedenstående udsagn: 
Der er en strømning i disse år fra at se læring som en præstationskultur, hvor test, tal og karakterer 
er styrende over til en læringskultur, hvor drivkraften ikke kun skal være et ønske om at præstere 
godt, men begejstring ved selve det at lære og hvor kulturen er præget af nysgerrighed, 
vedholdenhed og en opfattelse af fejl som noget man kan lære af.       
Frit efter ”Mindset-baseret undervisning” af Allan Andreasen Kortnum m.fl. s.11-12 
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fra præstationskultur til læringskultur.   
  

Hvordan er ovenstående citat muligt på jeres arbejdsplads? 
·    Hvilke læringstilgange bruger I og i hvilke situationer? 
·    Hvordan kan I arbejde med at begejstre og gøre eleverne nysgerrige og kan man gøre elever 

nysgerrige? 
·    Er eleverne gode til at være vedholdende og hvordan kan I støtte dem i det? 
·    Hvilke udfordringer/begrænsninger ser I, i den nye læringskultur? 
·    Hvilke muligheder ser I, i den nye læringskultur? 

  
  

Deltagerne kan evt. fremlægge på en planche eller på en padlet eller på klassen som oplæg til 
gruppedrøftelse. 
 
 
Facilitatorrollen: 
Forslag til proces/gruppedrøftelse:  
Hvad er forskellen på de 2 metoder? Hvorfor er den ene fremmende og den anden fastlåser? 

  
Lav evt. en case, hvor du skal give vejledning til en elev, der arbejder tværprofessionelt, og hvor I 
prøver i gruppen at udarbejde spørgsmål der faciliterer elevens læring. 

  
Prøv at spille det for en anden af grupperne – drøft efterfølgende hvordan det virkede på de 
personer der var med. De personer der så på, giver feedback. 

  
Tema 4: Den faglige kommunikation 
 

Spørgsmål der kunne arbejdes med i stedet i et gruppearbejde: 
·    Hvordan oplever I der kommunikeres på jeres arbejdsplads? 
·    Får I de informationer, I har brug for? 
·    Får I for mange informationer? 
·    Hvordan er kommunikationen? Tværfagligt, flerfagligt, tværprofessionelt, tværsektorielt? 
·    Hvordan kan I bruge det i jeres vejlederrolle generelt? 
·    Hvordan kan det bruges i vejledning af elever i tværprofessionelle og tværsektorielle 

læreprocesser? 
·    Hvordan oplever I den gensidige respekt på jeres arbejdspladser? 
 
Cases til ISBAR – øvelser: 
Deltagerne bruger deres egne mobiler. 
Der er 4 i hver gruppe. Hver gruppe skal bruge 2 forskellige lokaliteter – det kan sagtens være små 
gruppelokaler eller udendørs. I det ene rum står den person der ringes til og i det andet står 
personen med casen. 
I begge rum er der en ekstra person, der er observatør. 
Efter ”telefonopkaldet” evalueres opkaldet, hvor først case-personen giver udtryk for hvordan det 
gik, derefter personen der modtog opkaldet og til sidst de 2 observatører. 

  
Det hele gentages, da alle 4 har fået udleveret en case og alle 4 skal prøve alle 4 roller. 
 
En assistent ringer fra et plejecenter at en borger har ændret sundheds stilstand. 
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Borgeren hedder Hanne Hansen. Hun har boet på plejecenteret i 1 år, men kender ikke sin læge 
så godt, da hun skiftede læge ved indflytningen på plejecenter. Hanne har i mange år været i 
behandling for forhøjet BT, hun har Alzheimer og gigt. Her til morgen er Hanne lidt forvirret og hun 
genkender ikke plejepersonalet. Hun siger hun er dårlig, men kan ikke sige hvordan. Hun gentager 
sig selv mange gange. Hun kan ikke samarbejde om at komme ud af sengen. 
  
  
Yderligere oplysninger: 
  
BT: 95/ 60 
P: 100 
Tp:36,4 
RF: 22 
BG: 5.3 
Sidst afføring for 3 dage siden. 
Skal huskes på at drikke 
Er normalt oppegående, går rundt og er god til at hygge sig på plejecenteret. 
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Niels Hansen er 73 år. Han bor i en lejlighed alene. Han har været på FAM med 
temperaturforhøjelse og dyspnø. Det viste sig han havde en pneumoni og er sat i behandling med 
antibiotika. I er blevet tilknyttet efter udskrivelsen, da han bor alene og er meget afkræftet. 
Du kommer på 4. dagen og Niels har fortsat forhøjet tp, er småtspisende og hoster meget. 
Temperaturen var 39,8, da han var indlagt og har nu bevæget sig både lidt ned og op igen 
igennem de sidste 4 dage. Til morgen er temperaturen 39. 
Han hoster meget, og der kommer en del slim, men det er meget sejt og generer ham meget. Niels 
har ikke spist meget de sidste dage, og det er din oplevelse, at det også kniber med at drikke. 
  
  
Du kontakter en sygeplejerske for at få hjælp. 
  
  
Oplysninger: 
Ekspektoratet er både gult og ind imellem også lidt grønt. 
Han kan godt selv komme ud på toilet, men har ikke haft afføring siden dagen hvor han blev 
indlagt. 
Hans RF er 24 
BT er 140/93 
P 92 
BG 7,3 
Han er vågen, orienteret og klar i hovedet, men træt. 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
Hansine er 81 år og bor alene i en stor villa. Hun mistede sin mand for 2 år siden. Hun har 
gennem de sidste 28 år haft diabetes type 2, der de sidste 2 år har været insulinkrævende. Du 
kommer hver morgen og hjælper hende med at tage insulin. Hun får Toujeo 16 i.e. og 
hurtigtvirkende insulin efter skema. 
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Da du kommer i dag, ligger Hansine fortsat i sengen og er lidt bevidsthedspåvirket. Du kan godt 
snakke lidt med hende, men du er ikke helt sikker på, hvad hun svarer. 
Da du måler et BG, viser det sig, at hendes BG er 2,2. Du hjælper hende med at komme lidt op at 
sidde i sengen og det lykkes for dig at få hende til at drikke et glas sød saft – med din hjælp. Hun 
kvikker lidt til og bliver mere relevant, og du sørger også for, at hun får noget at spise.  
Du er usikker på, om du skal give hende hendes Toujeo injektion og kontakter en sygeplejerske, 
der beder dig om at kontakte E.L., da hun også er usikker på, om der skal justeres eller gives det 
hun plejer.  
  
Oplysninger: 
BG har svinget en del den seneste tid – så det har haft tendens til at ligge lavt om morgenen – dog 
aldrig 2,2 men omkring 2,9 – 4,5 
Du ved ikke, hvor meget Hansine plejer at spise i løbet af dagen, men du oplever hun får mad om 
dagen, men ikke de store portioner. 
TP er 37,2 
RF er 18 
BT er 132/89 
P er 90 
Det hurtigvirkende Insulin hun får er actrapid og der gives 
BG < 10 Ingen actrapid   

>10<16 2 i.e   

>16<20 4.i.e   

>20<24 6.i.e   

>24 8.i.e.   

  
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
Ida er 35 år og mor til Tobias på 2 år. Tobias har fået feber og havde til morgen 38,2. Ida synes 
at Tobias hoster en del og hun er meget bekymret. Tobias var meget varm i går aftes, og når Ida 
målte en temperatur, så viste den 38,6.  Ida vil meget gerne have lægen til at se på Tobias, du 
hjælper Ida, der har dissemineret sklerose og svingende talefunktion, med kontakten til egen 
læge.  
  
  
Oplysninger: 
Tobias er ellers en rask og frisk dreng og fejler ikke noget. 
Han er først blevet syg i går aftes. 
Han går normalt i vuggestue 
Han spiser og drikker, men ikke så meget, som han plejer. 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Henrik/Hanne er 82 år. H har fået ondt i maven – meget ondt i maven.  
Du kommer dagligt hos H i forbindelse med regulering af nyopdaget diabetes og skal have fat i 
lægen og gerne meget hurtigt. 
H´s smerter er der ikke hele tiden, men kommer turevise, men meget ofte – op til 2 gange i 
minuttet. 
H er meget bekymret og tror det er meget alvorligt. H har faktisk en mormor der er død af 
mavekræft og hun havde også mange mavesmerter 
  
  
Andre oplysninger: 
H har taget sin temperatur i går aftes, hvor den viste 38 – H har ikke taget den siden. 
Smerterne har varet i ca 14 timer – dvs de startede lige efter aftensmaden i går. 
De har haft samme styrke hele natten og H har ikke fået sovet. 
H har været på toilettet i går og det var en normal afføring, men har kun tisset siden smerterne 
startede og det har været normale portioner og normalt udseende – måske en smule mørkere end 
normalt. 
H får smerteanfald mens du snakker med klinikassistenten hos H´s læge. 
H bor alene 
  
 
Velfærdsteknoogi  
Forslag til gruppedrøftelser: 

• Hvilke erfaringer har deltageren med anvendelsen af digitale teknologier i det 
tværprofessionelle samarbejde? 

• Hvordan kan digitale teknologier inddrages i elevens tværprofessionelle læreprocesser? 
Hvilke muligheder ser I? 
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Dag 3:  
 
 
Forslag til indhold i en “Fremtids-kontrakt” 
Hvad kan deltageren forholde sig til: 
 

Kontrakt 
 

Beskriv konkret, hvad du gerne vil arbejde med, øve dig på, ændre eller 
udvikle som praktikvejleder i forhold til at støtte eleven til høj kvalitet i 
det tværprofessionelle samarbejde. 
 
Jeg vil først tage fat på: 
  
Hvornår skal det ske? 
  
Hvordan skal det ske? 
  
Hvordan vil jeg inddrage min leder? 
  
Hvem vil jeg mere inddrage? Hvornår, hvordan og hvorfor? 
  
Hvilke udfordringer ville jeg kunne møde hos mig selv? 
 
Hvilke udfordringer ville jeg kunne møde hos eleven? 
  
Hvilke udfordringer ville jeg kunne møde på min arbejdsplads? 
  
Hvordan vil jeg imødegå disse mulige udfordringer? 
  
Andre refleksioner; 
  
Hvad vil jeg få øje på, om et år, når jeg ser tilbage? 
 
 
 
  
                                                                                                      
________              __________________________              
 
  Dato                             Underskrift 
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Rapporter: 
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Links: 
Anders Seneca fortæller kort om kerneopgaven: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLVdkue4jwE&feature=youtu.be 
 

“Gratis undervisningsmateriale om kerneopgaven. FOA”.  

Modul 1, tema 1: “Fælles forståelse af kerneopgaven”  

Modul 2, tema 3+4: “Timing og hyppighed i kommunikationen” og “Præcision og problemløsning i 
kommunikationen” 

https://vpt.dk/styrk-samarbejdet 
 

“Sundhedsstyrelsen, KL og regionernes  27 initiativer til digital sundhed” 
(https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngend
e+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-
2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A

https://www.youtube.com/watch?v=eLVdkue4jwE&feature=youtu.be
https://vpt.dk/styrk-samarbejdet
https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+20
18-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
 
 

 
 

  

https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&rlz=1C1GCEA_enDK817DK817&oq=Kilde%3A+E%CC%81t+sikkert+og+sammenh%C3%A6ngende+sundhedsnetv%C3%A6rk+for+alle+%E2%80%93+strategi+for+digital+sundhed%2C+2018-2022&aqs=chrome..69i57j69i58.521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Bilag 1 

Bygge-roller til Duplo-øvelsen: 
 

Rolle 1 
  

  

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

 
Rolle 2 

 
 

 
 
 

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

Rolle 3 

 

 
 

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Det er kun dig der må lægge det nederste lag  
Sørg for at der ikke er to ensfarvede sten ved siden 
af hinanden i 4. lag. 
  

 

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Sørg for at der er 2 gule sten ved siden af 
hinanden i 5. Lag 

Sørg for at der er 4 blå sten i 2. lag 

 

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Det er kun dig der må lægge sten på 2. lag 

Sørg for at der kun lægges sten på ét lag ad gangen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rolle 4 
 
 

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

 
Rolle 5 

 

 
 
 

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

Rolle 6 
 

  
  
  

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

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Sørg for at der er 3 gule sten i 2. lag. 
Sørg for at der er 6 røde sten i 4. lag 

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Sørg for at der er blå sten i hele den ene side på 
3. lag 

Sørg for at der er blå sten i hjørnerne af 5. Lag 

 

Byg et hus i 6 etager.  

Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 

Ingen må se din opgave-seddel. 

Der er ingen krav til design. 

Sørg for at der er 3 røde sten ved siden af 
hinanden i 2. lag. 
Sørg for at der altid er 6 gule sten i 3. lag 
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Til dig der skal observere bygge-øvelsen: 
 
Gruppens deltagere må ikke kommunikere verbalt eller skriftligt, men må gerne kommunikere på 
andre måder. 
Hver deltager får et papir, som de IKKE må vise de andre i gruppen. På papiret står: 

Byg et hus i 6 etager. 
Der må ikke siges ét ord mellem deltagerne. 
Ingen må se din opgave-seddel. 
Der er ingen krav til design. 

Derudover er der 2 – 3 andre oplysninger på papiret, som er forskellige fra deltager til deltager. Det 
er f.eks. 

Sørg for at der er 2 gule sten ved siden af hinanden i 5. lag 
Sørg for at der er 4 blå sten i 2. lag 

  
Gruppen skal med andre ord bygge et hus, hvor de hver især har forskellige opgaver, de personligt 
har ansvaret for. 
Du skal observere, hvad der sker undervejs, så I senere kan drøfte, hvad der er vigtigt i forhold til 
koordinering, kommunikation og samarbejde i forbindelse med opgaveløsning. 
 
Hvad skete, hvor og hvornår?  
Adfærd Evt. bemærkninger 
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