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Indledning 
 

I Metropols strategi 2020 er der fokus på at uddanne fagligt kompetente og praktisk 

erfarne studerende, der er rustede til et fremtidigt arbejde inden for deres 

professionsområde. På tværs af en række sundhedsfaglige professionsuddannelser har 

Metropol etableret Sundhedsklinikken som et læringsrum, hvor de studerende, med 

undervisernes støtte og vejledning, kan afprøve og udvikle deres professionsfaglige, 

tværprofessionelle og praktiske kompetencer i virkelighedsnære rammer.  

 

Denne evalueringsrapport bygger på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som blev 

sendt ud til alle 72 studerende, som var tilknyttet en eller flere aktiviteter i 

Sundhedsklinikken i foråret 2015. Hovedformålet med evalueringen har været at 

undersøge, hvordan de studerende oplevede opholdet i Sundhedsklinikken, og hvilket 

læringsudbytte opholdet gav dem.  

 

De studerende var fra følgende fem uddannelser: 

 Ergoterapeutuddannelsen 

 Fysioterapeutuddannelsen 

 Jordemoderuddannelsen 

 Professionsbachelor i ernæring og sundhed 

 Sygeplejerskeuddannelsen 

 

Svarprocent 

24 ud af de 72 mulige studerende besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en 

svarprocent på 33. Da kun en tredjedel af de studerende evaluerede deres ophold i 

Sundhedsklinikken, er evalueringsresultaterne givetvis ikke repræsentative. 

 

Sammenligning med evaluering af Sundhedsklinikken i 2014 

Sundhedsklinikken blev første gang evalueret i 2014 – og indeværende 

evalueringsrapport vil løbende sammenligne resultater fra hhv. 2015 og 2014. 

Sammenligningen af resultater giver bl.a. viden om, hvordan de studerendes vurderinger 

udvikler sig over tid.  

 

Læsevejledning 

Resultater (både figurer og tekst) vil blive præsenteret i antal frem for i pct., da antallet af 

studerende er under 50 i begge evalueringer.  
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Opsummering af hovedresultater  

Følgende opsummerer resultaterne fra evalueringen af Sundhedsklinikken inden for 

nedenstående fem temaer;  

 1. Motivation for opholdet  

 2. Overordnet tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken   

 3. Deltagelse i tværprofessionelle aktiviteter 

 4. Læringsudbytte; professionsfaglig, tværprofessionelle og praktiske kompetencer 

 5. Oplevelsen af vejledning og feedback 

Størstedelen af de studerende var motiveret af muligheden for at få styrket deres 

CV og få praktisk erfaring. 16 ud af 24 studerende har endvidere svaret, at de blev 

motiveret af muligheden for at blive bedre rustet til arbejdslivet.  

 

De studerende var generelt tilfredse med opholdet i Sundhedsklinikken. 20 ud af 24 

svarede, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” var tilfredse med deres ophold, hvilket 

også var tendensen i 2014. 19 studerende angav, at opholdet ”i høj grad” eller ”i nogen 

grad” har været med til at øge deres generelle studieglæde. 22 studerende vil endvidere 

anbefale Sundhedsklinikken til andre studerende som et læringsrum. Endelig angav 19 

studerende, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er blevet rustet til et fremtidigt job inden 

for professionen. 

 

Omkring halvdelen af de studerende deltog i tværprofessionelle aktiviteter i 

Sundhedsklinikken. Endvidere angav 18 ud af 24 studerende, at de havde mulighed for 

at observere andre professioner udføre aktiviteter i Sundhedsklinikken – men kun otte af 

dem valgte at benytte sig af muligheden. 

 

De studerendes læringsudbytte var højest inden for de professionsfaglige og 

praktiske kompetencer. 22 ud af 24 studerende svarede, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” styrkede hhv. deres professionsfaglige 

og praktiske kompetencer. 19 studerende angav, at de fik styrket deres generelle 

samarbejdskompetencer, mens kun 11 angav, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” fik 

styrket deres tværprofessionelle samarbejdsevner. Hvorvidt de studerende opnår et 

tværprofessionelt læringsudbytte hænger i høj grad sammen med, om de har 

deltaget i tværprofessionelle aktiviteter under deres ophold.  

 

Oplevelsen af undervisernes vejledning var overvejende positiv. 22 ud af 24 

studerende svarede, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” var tilfredse med undervisernes 

vejledning i Sundhedsklinikken.  

 

Mange studerende har fået feedback på deres vejledning af brugere, og en del har 

fået tilbud om feedback på deres faglige arbejde. 18 ud af 24 studerende angav, at de 

”i høj grad” eller ”i nogen grad” modtog feedback på deres vejledning af brugere. To 

tredjedele angav, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” fik tilbud om feedback på fagligt 

arbejde.  
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Studerende i Sundhedsklinikken 
Følgende er en præsentation af de studerende, der var tilknyttet Sundhedsklinikken i 

foråret 2015. Afsnittet gennemgår, hvilken uddannelse og hvilket modul de studerende 

kom fra samt hvilke aktiviteter, de var tilknyttet under opholdet i Sundhedsklinikken.  

 

De studerendes uddannelsesbaggrund 

Nedenstående figur 1 viser antallet af adspurgte studerende i hhv. 2014 og 2015 fordelt 

på uddannelser. Begge år har der været flest studerende fra hhv. 

fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, og PB i ernæring og sundhed.  

 

I 2015 var en tredjedel af de studerende fra fysioterapeutuddannelsen, mens næst flest 

var fra hhv. ergoterapeutuddannelsen og PB i ernæring og sundhed.   
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De studerendes modulforløb  

Nedenstående figur 2 viser, hvor langt de studerende var i uddannelsen, da de deltog i 

Sundhedsklinikken. Størstedelen af de studerende i 2015 var på deres 10. modul, 11. 

modul eller 12. modul.  

Den samme tendens var gældende i 2014, hvor størstedelen af de studerende kom fra 

11. modul og 12. modul.  

 

I både 2014 og 2015 var der fire studerende, som angav ”Andet”. I 2014 var disse 

studerende fra hhv. 5. modul og 6. modul. 

I 2015 var der én studerende fra 5. modul, mens de tre andre svarede, at de var tilknyttet 

Sundhedsklinikken under flere moduler i deres uddannelse. Fælles for alle tre var, at de 

havde været i Sundhedsklinikken under modul 11 og under andre moduler (fx modul 12, 

13 og 14)1.  

  

 

 

                                                      
1 De tre studerende har givetvis været tilknyttet Sundhedsklinikken før, hvorfor de angiver mere end et modulforløb. 
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Aktiviteter i Sundhedsklinikken 

De studerende blev bedt om at angive hvilke aktiviteter, de var tilknyttet i 

Sundhedsklinikken. De studerende havde mulighed for at være tilknyttet flere aktiviteter 

under deres ophold. 

 

Som det fremgår af figur 3, var størstedelen tilknyttet fødselsforberedelse og 

skadesambulatoriet i 2015.  Næst flest studerende var tilknyttet hhv. ergonomitjek og 

sundhedstjek, mens enkelte studerende øvede sig i kostvejledning og studielivstjek.  

Der var kun én studerende, der var tilknyttet mere end en aktivitet.    
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Tidsforbrug i Sundhedsklinikken 

Evalueringen har haft til formål at kortlægge, hvor mange timer de studerende i 

gennemsnit anvendte på forberedelse og vagter i forbindelse med deres ophold i 

Sundhedsklinikken. De studerende deler sig i to lejre mht. besvarelse af dette spørgsmål. 

Den ene andel, bestående af 10 studerende, angav, at de har anvendt 1-3 timer, mens 

den anden andel angav et sted mellem 4-7 timer, jf. figur 4.  

 

De studerende fik mulighed for at uddybe, hvis de havde yderligere kommentarer til deres 

tidsforbrug i Sundhedsklinikken. Fem studerende benyttede sig af denne mulighed.  

To studerende svarede, at deres tidsforbrug varierede; den ene skrev, at det varierede 

over ugerne i Sundhedsklinikken, mens den anden studerende nævnte, at tidsforbruget 

afhang meget af, hvilket tilbud man var tilknyttet.  

En tredje studerende angav, at tidsforbruget var en del større, end vedkommende havde 

forventet, og at dette bør forklares yderligere til informationsmøder, så de studerende på 

forhånd har mere korrekte forventninger til, hvilken tidsmæssig indsats et ophold i 

Sundhedsklinikken kan kræve. Den studerende understregede samtidig, at tidsforbruget 

også afhænger af, hvor meget den enkelte studerende vælger at prioritere det og 

engagere sig.  

Én studerende har været tilknyttet ergonomitjek og nævner, at det kunne være svært at 

planlægge disse, hvilket var en stressende faktor. Den sidste studerende påpegede, at 

information om aflysninger, aftaler og tider i nogle tilfælde kom forholdsvis sent, hvilket 

resulterede i at planlægning foregik ”nærmest fra dag til dag, hvilket gør det rigtig svært 

at organisere sin tid.” 
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Figur 4. Hvor mange timer har du i gennemsnit brugt pr. 
uge på forberedelse og vagter i forbindelse med 
Sundhedsklinikken? 



 

 12 

 

Kendskab til Sundhedsklinikken 

Da Sundhedsklinikken er en ekstra-curriculær aktivitet, og derfor ikke en obligatorisk del 

af de studerendes uddannelser, har det været interessant at undersøge, hvorfra de 

studerende fik kendskab til Sundhedsklinikken.  

 

I 2015 havde størstedelen af de studerende, der deltog i evalueringen, hørt om 

Sundhedsklinikken fra undervisere og på Metropols hjemmeside.  

Noget nær det samme mønster var gældende i 2014 - bortset fra at den største andel af 

studerende dengang fik kendskab til Sundhedsklinikken gennem medstuderende. De 

medstuderende var ikke en væsentlig faktor i 2015.  

 

Af de tre studerende, som angav ”Andet” i 2015, svarede to, at de læste om 

Sundhedsklinikken på intranettet Fronter, mens den sidste havde set et opslag på 

undervisningsstedet. I 2014 havde de to studerende, som angav ”Andet”, svaret, at de 

hørte om Sundhedsklinikken gennem Fronter eller IntraPol.  
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Motivation for deltagelse i 
Sundhedsklinikken 
De studerende blev spurgt om, hvad der motiverede dem til at deltage i 

Sundhedsklinikken. De studerende havde mulighed for at angive flere svar, såfremt der lå 

flere motivationsfaktorer bag deres deltagelse. Deres svar fremgår af figur 6. 

 

I 2015 var størstedelen af de studerende motiveret af at få styrket deres CV samt at få 

praktisk erfaring inden for rammer, hvor de kunne få støtte fra undervisere og vejledere. 

16 studerende var endvidere motiveret af muligheden for at blive bedre rustet til 

arbejdslivet.   

En enkelt studerende svarede ”Andet” og uddybede, at motivationen bundede i, at 

Sundhedsklinikken gav mulighed for at videreformidle fagligt stof, som kunne øge læring.   

 

I 2014 var spørgsmålet åbent, dvs. et kommentarfelt. Dengang angav størstedelen af de 

studerende praktisk erfaring som motivationsfaktor.  

 

 
Note: De studerende have mulighed for at angive flere svar. Der var 65 besvarelser fra 24 studerende.  
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Muligheden for at få praktisk erfaring
indenfor rammer, hvor jeg kunne få støtte

fra undervisere og vejledere
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Muligheden for at samarbejde med andre
professioner - dvs. indgå i

tværprofessionelt samarbejde

Muligheden for at styrke mit CV

Andet, uddyb venligst

Figur 6. Hvad motiverede dig til at deltage i 
Sundhedsklinikken? (n=24) 
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Tilfredshed med opholdet i 
Sundhedsklinikken 

De studerendes tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken bliver målt på flere måder; 

deres overordnede tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken, deres vurdering af 

hvorvidt opholdet har bidraget til at øge deres generelle studieglæde, hvorvidt de vil 

anbefale Sundhedsklinikken som læringsrum til andre, det bedste ved opholdet i 

Sundhedsklinikken, hvordan det kan forbedres og endelig hvorvidt opholdet ruster de 

studerende til et fremtidigt job inden for professionen. Disse seks områder vil blive 

gennemgået i indeværende afsnit. 

Overordnet tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken 

De studerendes tilfredshed med deres ophold i Sundhedsklinikken fremgår af figur 7.  

Godt og vel halvdelen af de studerende var ”i høj grad” tilfredse med deres ophold i 

Sundhedsklinikken. Næst flest svarede ”i nogen grad”, hvorfor de studerende i 

overvejende grad har været tilfredse med deres ophold i Sundhedsklinikken.  

 

Overordnet tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken var også en tendens i 2014. 

Dengang angav størstedelen af de studerende en høj grad af tilfredshed, mens næst flest 

”i nogen grad” var tilfredse.  
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De studerendes studieglæde 

De studerende er blevet spurgt ind til, om opholdet i Sundhedsklinikken har øget deres 

generelle studieglæde. I 2015 vurderede størstedelen (19 ud af 24 studerende), at 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” øgede studieglæden. Den samme 

tendens var gældende i 2014, jf. figur 8. 

 

 
 

 

Anbefaling til andre studerende 

Et andet tilfredshedsparameter omhandler, hvorvidt de studerende vil anbefale 

Sundhedsklinikken til andre studerende. Det vil de stort set alle sammen: 22 ud af 24 

studerende vil anbefale andre studerende Sundhedsklinikken som lærerum, jf. figur 9. 

Det samme var tilfældet i 2014, hvor også 36 ud af 38 studerende ville anbefale 

Sundhedsklinikken til andre studerende.   
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Figur 8. I hvilken grad vurderer du, at opholdet i 
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Ca. halvdelen af de studerende, der gerne ville anbefale Sundhedsklinikken til andre, 

valgte at uddybe hvorfor. Deres svar fremgår af boks 1. 

 

Mange studerende skriver, at opholdet i Sundhedsklinikken i høj grad styrker deres 

praktiske kompetencer ved at give dem erfaring i blandt andet at arbejde 

tværprofessionelt, anvende teoretisk viden og teknikker i praksis og giver erfaring i at 

skulle rådgive og vejlede borgere. 

 

Nogle studerende fremhæver, at det er meget lærerigt at være i Sundhedsklinikken, og at 

det kan hæve ens niveau i undervisningen. Et par studerende nævner også, at de har 

fået en større faglig selvtillid. De nævner også muligheden for at lære de andre 

studerende og undervisere at kende og danne sociale relationer på tværs af professioner.  

 

En enkelt nævner også personlig tilfredsstillelse ved at udføre et arbejde der virker, og 

som bliver taget godt imod af undervisere og deltagere. Derudover nævner de 

studerende også, at man har frie rammer for det faglige indhold, at det er positivt at have 

været frivillig ift. sit CV, og endelig at man får feedback på sit arbejde af en underviser. 
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Det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken 

De studerende er blevet bedt om at beskrive, hvad de så som det bedste i forbindelse 

med deres ophold i Sundhedsklinikken. 15 studerende besvarede spørgsmålet, og de 

hyppigste aspekter fremgår af boks 2. 

 

Boks 1. Hvorfor de studerende vil anbefale 

Sundhedsklinikken til andre (2015) 

 
Praktisk erfaring  4 

 Tværprofessionelt samarbejde  1 

 Borgerkontakt   1 

Faglig læring  3 
Selvtillid  2 
Sociale relationer til andre studerende og underviser  2 
Personlig tilfredsstillelse  1 
Frie rammer  1 
CV  1 
Feedback  1 
 
Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   

Boks 2. Det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken 

 
Evaluering af Sundhedsklinikken 2015 (15 besvarelser) 
 
Praktisk erfaring og kompetencer  6 
Arbejde sammen med andre 

 Sparring med andre  3 

 Tværprofessionelt samarbejde  2 

 Lære af andre  1 
Borgerkontakt  2 

 Formidling  1 
Fordybelse  2 
Faglig sikkerhed  2 
Selvstændighed  2 
Sociale relationer til andre på studiet  2 
Supervision  1 
Inspiration  1 
At skrive det på CV’et  1 
 
Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 (38 besvarelser) 

At få praktisk erfaring  9 
Det tværfaglige samarbejde  5 
De trygge rammer  4 
At få sparring, feedback og rådgivning fra undervisere  4 
At udvikle sig  3 
At have borger-/patientkontakt  3 
Møde og lære fra andre studerende  1 
 

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   



 

 18 

 

Som boks 2 viser, nævner de studerende mange forskellige områder. Seks studerende 

nævner praktisk erfaring som det bedste ved opholdet, herunder den læring der er i at få 

lov til at udvikle praktiske kompetencer ved at udføre professionens opgaver selv. De 

studerende formulerede det fx som ”læringen i selv at lave et undervisningsprogram”, ”at 

jeg har foretaget fedtprocentsmålinger” og ”at få lov til at udrede og diagnosticere”.  

 

Seks gange nævner de studerende også de gavnlige effekter af at arbejde sammen med 

andre; herunder både at sparre med undervisere og medstuderende, at samarbejde med 

andre professioner og endelig at lære af de andre studerende. 

 

To studerende fremhæver også, at det har været godt at arbejde med ”rigtige” borgere og 

at have løbende kontakt til patienter. I samme dur fremhæver en studerende også, at 

opholdet har forbedret den studerendes formidlingsevne, hvilket var noget af det bedste. 

 

To gange nævner studerende hhv. muligheden for faglig fordybelse, større 

selvstændighed i arbejdet, faglig sikkerhed og muligheden for at skabe sociale relationer 

til andre studerende på tværs af moduler og studier.  

 

Endelig nævner enkelte studerende hhv. at få supervision på sit arbejde fra undervisere, 

at blive inspireret til nytænkning af professionens opgaver samt at det er godt at kunne 

skrive på CV’et, at man har været tilknyttet Sundhedsklinikken. 

 

I 2014 nævnte mange af de studerende også den praktiske erfaring som det bedste ved 

opholdet i Sundhedsklinikken - ligesom en håndfuld studerende også fremhævede det 

tværfaglige samarbejde som det bedste. De studerende nævnte også trygge rammer, at 

få sparring, feedback og rådgivning, at udvikle sig, at have borger-/patientkontakt og 

endelig at møde og lære fra andre studerende.  

 

Dette indikerer en nogenlunde overensstemmelse i de studerendes vurdering af, hvad 

der er det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken på tværs af hhv. 2014 og 2015.  
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Forslag til forbedringer 

Dette afsnit omhandler de studerendes forslag til, hvordan Sundhedsklinikken kan 

forbedres. Otte ud af 24 studerende kom med forslag, og deres svar fremgår af boks 3.  

 

Tre studerende nævner mere generelt, at opholdet i Sundhedsklinikken bør 

organiseres/struktureres anderledes – fx at tiden i Sundhedsklinikken skal struktureres 

mere, at der er brug for fastere rammer, at planlægningen af tilbuddene kunne være 

bedre. Enkeltvise forslag forbundet med organiseringen af Sundhedsklinikken handler om 

at sikre borgernes overholdelse af aftaler, et langsigtet bookingsystem, organisering i 

faste teams, mere oplæring af de nye studerende i Sundhedsklinikken, hurtig information 

om aflyste aftaler og mere supervision fra undervisere ved opstart af grupper for at sikre, 

at alle bliver hørt.  

Derudover nævner to studerende, at det ville forbedre Sundhedsklinikken, hvis man 

lavede nogle fælles arrangementer for de studerende på tværs af professioner, evt. et 

introduktionsarrangement.  

 

 

  

Boks 3. Forslag til forbedring af Sundhedsklinikken 

Organisering og struktur  3 

 Overholdelse af aftaler  1 

 Bookingsystem  1 

 Faste teams  1 

 Oplæring  1 

 Undervisersupervision/input i opstart  1 

 Hurtig information 

Arrangementer på tværs af professioner  2 

Fokus på at udvise professionalitet overfor borgerne  1 

Balance mellem studie og Sundhedsklinik ift. tid  1 

 

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   
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Fremtidigt job inden for professionen 

De studerende er blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad deres ophold i 

Sundhedsklinikken har rustet dem til et fremtidigt job inden for professionen. Deres svar 

fremgår af figur 10.  

 

 
 

Som det fremgår af figur 10, har størstedelen af de studerende svaret, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har rustet dem til et fremtidigt job 

inden for professionen.  

Dette var også tilfældet i 2014, hvor størstedelen af de studerende svarede, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” rustede dem. 

Det indikerer, at de studerende i Sundhedsklinikken kan opnå nogle kompetencer, der 

ruster dem til i fremtiden at besidde et job inden for deres profession. I et senere afsnit 

fremlægges de studerendes vurderinger af deres konkrete læringsudbytte ift. 

professionsfaglige, tværprofessionelle og praktiske kompetencer. 
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Figur 10. I hvilken grad vurderer du, at opholdet i 
Sundhedsklinikken har rustet dig til et fremtidigt job inden 
for professionen?  

2014 (n=41) 2015 (n=24)
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Tværprofessionelle aktiviteter 

Sundhedsklinikken skal fungere som et læringsrum, hvor de studerende med 

undervisernes støtte og vejledning bl.a. kan afprøve og udvikle deres tværprofessionelle 

kompetencer. Det er derfor relevant at undersøge, hvor mange af de studerende, der 

deltager i tværprofessionelle aktiviteter under deres ophold i Sundhedsklinikken. De 

studerendes svar fremgår af figur 11.  

Ca. halvdelen af de studerende (der vel og mærke gennemførte evalueringen) deltog i 

tværprofessionelle aktiviteter i løbet af deres ophold i Sundhedsklinikken. 

 

De studerende fik lejlighed for at observere andre professioner i 

Sundhedsklinikken – men ikke alle benyttede sig af denne mulighed 

For at undersøge andre elementer af tværprofessionel aktivitet end konkret deltagelse fra 

den studerende selv, blev de studerende spurgt, om de under opholdet i 

Sundhedsklinikken fik mulighed for at se andre professioner udføre aktiviteter. 

Dette angav størstedelen, dvs. 18 ud af 24 studerende, at de fik mulighed for, jf. figur 11. 

Det indikerer, at Sundhedsklinikken giver de studerende lejlighed for at få indsigt i, 

hvordan andre professioner arbejder med borgere/patienter.  

Af de 18 studerende der fik muligheden for at observere andre professioner udføre deres 

aktiviteter, har kun otte studerende benyttet sig af muligheden. Det indikerer, at de 

studerende - trods de får muligheden – ikke altid selv indvilliger i tværprofessionelle 

aktiviteter.  
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De studerende blev bedt om at uddybe, hvorfor eller hvorfor ikke de benyttede sig af 

muligheden for at observere andre professioner udføre aktiviteter. 

Fem studerende kommenterede, hvorfor de havde valgt at benytte sig af muligheden, og 

nogle af dem nævner flere grunde. Tre studerende skriver, at det var for at blive klogere 

på de andre professioners kompetencer. Derudover er der to studerende, som angiver, at 

det var fordi, de enten blev tilbudt eller opfordret af en medstuderende eller underviser. 

To studerende nævner også nysgerrighed over for at iagttage andre professioner udføre 

deres aktiviteter. 

Ni studerende kommenterede, hvorfor de ikke havde valgt at benytte sig af muligheden 

for at se andre professioner udføre deres aktiviteter. Tre studerende nævner manglende 

tid som årsag. Tre studerende nævner, at det ikke var muligt i planlægningen ift. datoer, 

eller at der ikke var aftaler med borgere, så de kunne benytte denne mulighed. To 

studerende skriver, at det var fordi de enten manglede lettilgængelig information, eller 

fordi de ikke fik svar på en e-mail omhandlende tilbuddet. En enkelt skriver, at deres 

behov blev dækket ved den almindelige deltagelse i Sundhedsklinikken. 
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Figur 11. De studerendes deltagelse i tværprofessionelle 
aktiviteter  

Ja Nej Ved ikke
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Læringsudbytte 
De studerendes læringsudbytte er målt på hhv. professionsfaglige, tværprofessionelle og 

praktiske kompetencer med det formål at få overblik over, hvilke kompetencer 

Sundhedsklinikken primært styrker hos de studerende. Derudover er de studerende 

blevet spurgt om, hvilke kompetencer de får fra Sundhedsklinikken, som de ikke i samme 

omfang kan få på studiet. 

 

Professionsfaglige kompetencer 

Figur 12 viser de studerendes vurdering af, i hvilken grad opholdet i Sundhedsklinikken 

har styrket deres professionsfaglige kompetencer.  

 

  
 

Næsten alle studerende i 2015-evalueringen, dvs. 22 ud af 24, har svaret, at 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har styrket deres professionsfaglige 

kompetencer. I 2014 var samme mønster gældende – idet 37 ud af 41 studerende 

vurderede, at Sundhedsklinikken styrkede deres professionsfaglige kompetencer.  

 

Syv studerende har uddybet, hvilke professionsfaglige kompetencer de har opnået 

gennem opholdet i Sundhedsklinikken. Dette fremgår af boks 4. 
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Figur 12. I hvilken grad vurderer du, at Sundhedsklinikken 
har styrket dine professionsfaglige kompetencer?  

2014 (n=41) 2015 (n=24)
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Ud af de syv studerende fremhæver tre, at de har opnået praktisk erfaring med vejledning 

og diverse faglige redskaber. Derudover nævner flere, at de har fået en mere uddybet og 

bredere faglig viden. Et par studerende fremhæver også, at de har lært af andre 

studerende. Endelig nævner enkelte studerende, at de har fået en stærkere faglig 

selvtillid i forhold til deres profession, og at de er blevet bedre til tværprofessionelt 

samarbejde og har fået en bredere forståelse for andre professioner. 

 

I 2014 nævnte mange af de studerende, at de havde fået bedre professionsfaglige 

kompetencer inden for undervisning, didaktik og formidling. En del studerende nævnte 

også kompetencer i at vejlede og kommunikere med borgere og patienter. Nogle nævnte 

også selvstændighed, styrket professionsfaglighed og planlægning og organisering. 

Endelig nævnte de også tværfagligt samarbejde og samarbejde med andre generelt. 

 

De studerendes læringsudbytte af en række udvalgte kompetencer  

De studerende er samtidig blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de har opnået en 

række udvalgte professionsfaglige kompetencer i løbet af opholdet i Sundhedsklinikken. 

De tre kompetencer knytter sig til et af de centrale formål med Sundhedsklinikken; nemlig 

at de studerende træner deres egen professionsfaglighed. De tre kompetencer fremgår af 

figur 13.  

Boks 4. Professionsfaglige kompetencer fra 

Sundhedsklinikken 

 

Evaluering af Sundhedsklinikken 2015 (7 besvarelser) 

Praktisk erfaring  3 

Faglig viden  2 

Lære af andre  2 

Fordybelse  1 

Faglig selvtillid  1 

Tværprofessionelt samarbejde  1 

 

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 (32 besvarelser) 

Undervisning/didaktik/formidling  14 

Vejlede og kommunikere med borgere og patienter  10 

Selvstændighed  8 

Styrket professionsfaglighed  7 

Planlægning og organisering  6 

Tværfagligt samarbejde  4 

Samarbejde med andre generelt  2 

 

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   

 



 

 25 

 

 
 

 

Som det fremgår af figur 13, har halvdelen af de studerende ”i høj grad” udviklet 

selvstændighed ift. egne fagprofessionelle kompetencer (fx fortrolighed med egne faglige 

vurderinger og tryghed i at udføre opgaver i praksis). Sammenlagt 23 ud af 24 

studerende har opnået denne kompetence ”i høj grad” eller ”i nogen grad”.  

 

21 ud af 24 studerende har opnået et læringsudbytte i forhold til hhv. at udvikle 

kompetencer til at vejlede forskellige typer af borgere og udviklet kompetencer til at 

anvende teori i praksis ”i høj grad” eller ”i nogen grad”. 

 

Overordnet har de studerende (som har evalueret) altså fået et læringsudbytte med sig 

ift. tre ovenstående kompetencer.  
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1. Udviklet kompetencer til at vejlede forskellige
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Figur 13. I hvilken grad har du gennem dit ophold i 
Sundhedsklinikken opnået følgende? (n=24) 
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Tværprofessionelle kompetencer 

En af visionerne for Sundhedsklinikken er at skabe et læringsrum, hvor de studerende får 

mulighed for at arbejde tværprofessionelt, dvs. får mulighed for at arbejde sammen med 

studerende fra andre professionsuddannelser. Tanken er, at de studerende gennem det 

tværprofessionelle samarbejde kan lære af hinanden og udvikle en forståelse af, hvordan 

de kan bidrage til en fælles opgaveløsning.  

 

De studerende er derfor blevet spurgt om, i hvilken grad opholdet i Sundhedsklinikken 

har givet dem kompetencer i forhold til at samarbejde generelt og arbejde 

tværprofessionelt. Deres svar fremgår af figur 14. 

 

 
 

 

19 ud af 24 studerende svarer, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er blevet bedre til at 

samarbejde med andre generelt efter deres ophold i Sundhedsklinikken. 

 

I forhold til at arbejde tværprofessionelt har 11 ud af 24 studerende svaret, at de ”i høj 

grad” eller ”i nogen grad” har opnået kompetencer inden for dette. Ni studerende har 

svaret, at de har opnået kompetencen ”i mindre grad”, mens fire studerende har svaret, 

at de ”slet ikke” er blevet bedre til at samarbejde på tværs af professioner.  

 

At Sundhedsklinikken i større omfang gav generelle samarbejdskompetencer end 

tværprofessionelle, hænger angiveligt sammen med, at kun 13 ud af 24 studerende 

deltog i tværprofessionelle aktiviteter, jf. side 21-22. En analyse af denne sammenhæng 

viste, at de 13 studerende der deltog i tværprofessionelle aktiviteter også var dem, der 

opnåede et højere læringsudbytte ift. at arbejde tværprofessionelt.    
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2. At arbejde tværprofessionelt (dvs. at
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Figur 14. I hvilken har dit ophold i Sundhedsklinikken givet dig 
kompetencer inden for følgende? (n=24) 
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Hvordan tværprofessionel læring kan understøttes 

De studerende fik mulighed for at uddybe, hvordan den tværprofessionelle læring i 

Sundhedsklinikken kan fremmes. Ni ud af 24 studerende valgte at komme med forslag. 

 

Fire af besvarelserne omhandlede organiseringen af fælles arrangementer – både 

sociale og faglige. To studerende nævner sociale arrangementer som fx fællesspisning, 

hvor de studerende kan få mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af 

professioner.  

 

To andre studerende foreslår fælles introduktionsarrangementer og evt. også en fælles 

afslutning på opholdet i Sundhedsklinikken, som ifølge en studerende ”ville skabe et 

større tilhørsforhold til hinanden og til Sundhedsklinikken generelt.” Begge studerende 

nævner også, at det kan gøre de studerende mere trygge ved det tværprofessionelle 

samarbejde.  

 

Derudover nævner en studerende, at det kunne være gavnligt med mere fælles 

tværprofessionel forberedelse, mens en anden studerende foreslår muligheden for at 

afholde oplæg sammen med en studerende fra en anden profession. En studerende 

foreslår i øvrigt fælles evaluering efter hver dag i Sundhedsklinikken og skriver, at det 

virkede godt i forbindelse med fødselsforberedelse.  

 

Endelig nævner en studerende, at en meningsfyldt fordeling af professioner i hver gruppe 

vil forbedre den tværprofessionelle læring, da et overtal af personer med én profession 

kan vanskeliggøre deltagelse fra gruppens andre medlemmer. En løsning på dette kunne 

også være en større styring af gruppen fra underviseren af samarbejdets emner. 
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Praktiske kompetencer 

Sundhedsklinikken spiller også en central rolle i forhold til at udvikle de studerendes 

praktiske kompetencer og færdigheder. De studerende er derfor blevet bedt om at 

vurdere, i hvilken grad opholdet i Sundhedsklinikken har udviklet deres praktiske 

kompetencer, jf. figur 15. 

 

Figur 15 viser, at 22 ud af 24 studerende vurderer, at opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj 

grad” eller ”i nogen grad” har udviklet deres praktiske kompetencer.   

I 2014 viste evalueringen den samme tendens; dette år svarede 37 ud af 41 studerende, 

at deres praktiske kompetencer ”i høj grad” eller ”i nogen grad” blev udviklet af opholdet i 

Sundhedsklinikken. Overordnet set er tendensen altså klar: de studerende vurderer, at 

opholdet i Sundhedsklinikken udvikler deres praktiske kompetencer. 

  

15 

22 

4 

0 

5 

17 

2 
0 

0

5

10

15

20

25

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Figur 15. I hvilken grad har du udviklet dine praktiske 
kompetencer i Sundhedsklinikken?  

2014 (n=41) 2015 (n=24)
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Sammenfatning 

De studerendes evaluering peger i retning af, at opholdet i Sundhedsklinikken har styrket 

både deres professionsfaglige og praktiske kompetencer – samt deres generelle 

samarbejdsevner.  

Halvdelen af de studerende, som har evalueret, har i nogen eller i høj grad fået styrket 

deres tværprofessionelle samarbejdskompetence. At kun halvdelen har opnået et rimeligt 

læringsudbytte inden for denne kompetence hænger sammen med, at kun halvdelen 

deltog i tværprofessionelle aktiviteter under deres ophold.  

At ikke alle studerende opnår et højt læringsudbytte inden for den tværprofessionelle 

samarbejdskompetence, var også et fund i evaluering af Sundhedsklinikken i 2014. 

Evalueringen i 2015 viser bl.a., at de studerende, som opnår læringsudbyttet, er dem der 

deltager i tværprofessionelle aktiviteter.  

 

Særlige kompetencer i Sundhedsklinikken 

Et andet formål med evalueringen har været at indkredse, om Sundhedsklinikken giver 

de studerende kompetencer, som uddannelsen ikke i samme grad giver – samt hvad det 

specifikt er, som Sundhedsklinikken kan tilbyde de studerende.  

Figur 16 viser, at størstedelen af de studerende i 2015 har svaret, at Sundhedsklinikken ”i 

høj grad” eller ”i nogen grad” har givet dem nogle kompetencer, som uddannelsen ikke i 

samme grad har givet dem. Lidt over halvdelen svarede ”i høj grad”.  
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Note: Studerende, der har svaret ”ved ikke”, er sorteret fra. 

Samme tendens gjorde sig gældende i 2014, hvor sammenlagt 35 ud af 40 studerende 

svarede, at Sundhedsklinikken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” gav dem kompetencer, 

som uddannelsen ikke i samme grad gav dem.  

Dette indikerer altså, at de studerende gennem deres ophold i Sundhedsklinikken opnår 

kompetencer, som de ikke opnår på samme måde gennem deres uddannelser.  
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Figur 16. I hvilken grad vurderer du, at Sundhedsklinikken 
har givet dig nogle kompetencer, som uddannelsen ikke i 
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For at kortlægge hvilke kompetencer Sundhedsklinikken særligt giver de studerende – 

som uddannelserne ikke i samme grad giver - er de studerende blevet bedt om at uddybe 

de kompetencer, de opnår gennem Sundhedsklinikken. Disse fremgår af boks 5.  

 

Seks ud af syv studerende, der valgte at uddybe, har nævnt praktisk erfaring med løsning 

af professionens opgaver som en særlig kompetence, de har fået fra Sundhedsklinikken. 

To af disse studerende beskriver, at de har taget aktiv del i kontakten til borger, 

tilrettelæggelse af forløb og løsning af fagets opgaver. En studerende skriver:  

”Det er første gang, jeg har haft et møde med borgere, hvor jeg personligt stod for noget 

undervisning – og ikke bare var en del af forberedelsen.” 

To studerende fremhæver også det tværprofessionelle aspekt: at lære af studerende med 

andre professioner og deres faglige baggrund og erfaring.  

Derudover nævner enkelte studerende at tage ansvar, at formidle til borgerne, fordybelse 

i fagets emner, faglig selvsikkerhed, bevidsthed om borgerkontakt samt at arbejde 

didaktisk og pædagogisk.  

Boks 5. Særlige kompetencer fra Sundhedsklinikken 

 

Evaluering af Sundhedsklinikken 2015 (7 besvarelser) 

Praktisk erfaring med løsning af professionens opgaver  6 

Tværprofessionel læring og vidensdeling  2 

Ansvar  1 

Formidling  1 

Fordybelse  1 

Borgerkontakt  1 

Faglig selvsikkerhed  1 

Didaktik og pædagogik  1 

 

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 (29 besvarelser) 

Praktisk erfaring  11 

Patientkontakt  5 

Undervisning/didaktik/formidling  5 

Planlægning og organisering  2 

Selvstændighed  2 

Dybdegående faglig viden  2 

Samarbejde med andre generelt   2 

Tværfagligt arbejde  1 

 

 

 

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   
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Billedet var nogenlunde det samme i 2014, hvor også praktisk erfaring blev fremhævet 

hyppigst af de studerende som en kompetence, de særligt fik fra ophold i 

Sundhedsklinikken. 

Dette tegner altså et billede af, at opholdet i Sundhedsklinikken kan give de studerende 

praktisk erfaring med løsning af professionens opgaver, som de ikke i samme grad får på 

selve uddannelsen. 
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Oplevelsen af vejledning i 
Sundhedsklinikken 
Underviserne har en vigtig rolle i Sundhedsklinikken, idet de har ansvar for at understøtte 

de studerendes læringsproces. Men underviserne har også en særlig rolle, som har en 

anden karakter end deres vanlige rolle i undervisningslokalet.  

På den ene side står underviserne for at yde støtte, rådgivning og supervision til de 

studerende, og på den anden side skal de give de studerende ansvar og rum til 

selvstændigt at løse opgaver og få erfaring i kontakten med borgere og patienter. 

  

De studerende er blevet bedt om at vurdere undervisernes vejledning i 

Sundhedsklinikken og deres evner til at understøtte de studerendes læringsproces inden 

for en række udvalgte områder. 

 

Tilfredshed med undervisernes vejledning 

Et stort flertal af de studerende, 22 ud af 24, har ”i høj grad” eller ”i nogen grad” været 

tilfredse med undervisernes vejledning i Sundhedsklinikken. Halvdelen af de studerende 

var i høj grad tilfredse, jf. figur 17.  
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Figur 17. I hvilken grad har du været tilfreds med 
undervisernes vejledning i Sundhedsklinikken? (n=24) 
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Støtten fra undervisere  

De studerende er dernæst blevet bedt om at vurdere undervisernes evner til at 

understøtte deres læringsproces inden for fem udvalgte områder, jf. figur 18. 

 

Figur 18 viser, at flest studerende har svaret, at underviserne ”i høj grad” har støttet 

deres læringsproces ved at have tiltro til, at jeg selvstændigt løser opgaver i 

Sundhedsklinikken. Dette har hele 20 ud af 24 studerende svaret.  

Omkring halvdelen af de studerende har svaret, at underviserne ”i høj grad” har 

understøttet læringsprocessen i Sundhedsklinikken ved at bidrage med fagprofessionel 

rådgivning, ved at fungere som sparringspartner og ved at skabe tryghed omkring den 

faglige praksis. Mange studerende angav endvidere, at underviserne ”i nogen grad” 

understøttede deres læringsproces ift. tre førnævnte områder – hvorfor stort set alle 

studerende var enige om, at underviserne støttede dem i at lære.  

Anderledes er billedet i forhold til det sidste område. Her svarede 17 ud af 24 studerende, 

at underviserne ”i høj grad” eller ”i nogen grad” understøttede dem ved at udfordre deres 

læring. Inden for dette område har syv studerende svaret, at underviserne har gjort dette 

”i mindre grad”.  
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1. Ved at bidrage med fagprofessionel
rådgivning

2. Ved at fungere som sparingspartner

3. Ved at skabe tryghed omkring den faglige
praksis

4. Ved at have tiltro til at jeg selvstændigt
løser opgaver i Sundhedsklinikken

5. Ved at udfordre min læring

Figur 18. I hvilken grad vurderer du, at underviserne i 
Sundhedsklinikken har understøttet din læringsproces 

gennem følgende? (n=24) 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Sammenfattende viser det sig dermed, at alle eller et stort flertal af de studerende 

vurderer, at underviserne understøtter deres læringsproces på fire forskellige måder. I 

forhold til at udfordre de studerendes læring, vurderer flertallet af de studerende stadig, at 

underviserne har understøttet deres læringsproces. Dog har syv svaret, at dette er sket ”i 

mindre grad”, hvorfor der altså er rum for yderligere at understøtte de studerendes læring 

ved at udfordre den. 

Tre studerende har valgt at uddybe, hvordan underviserne har understøttet deres 

læringsproces. Én nævnte, at det har været meget givende at have mulighed for at tale 

med underviseren, mens den studerende var sammen med patienten. Dette faciliterede 

en dialog om behandlingen og en efterfølgende diskussion af hypoteser eller fund ved 

patienten.  

To studerende nævnte, at underviserne ikke altid var tilgængelige, når det var nødvendigt 

– men følger dette op med at sige, at underviserne derudover er gode til at give råd, og at 

det overordnet set fungerede godt. 
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Oplevelsen af feedback i 
Sundhedsklinikken 
I forlængelse af de studerendes vurdering af undervisernes vejledning i 

Sundhedsklinikken er det interessant at undersøge, hvordan studerende vurderer deres 

muligheder for at modtage feedback under deres ophold i Sundhedsklinikken.  

Størstedelen, dvs. 16 ud af 24 studerende, angav, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” 

fik tilbud om feedback på deres faglige arbejde fra undervisere i Sundhedsklinikken. Godt 

og vel en tredjedel svarede, at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” fik dette tilbud.  

Det kunne derfor være relevant at undersøge, hvordan man kan sikre, at flere studerende 

får tilbud om feedback på deres arbejde i Sundhedsklinikken. 
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Figur 19. I hvilken grad har du fået tilbud om feedback 
på dit faglige arbejde fra undervisere i 
Sundhedsklinikken? (n=24) 
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Billedet er marginalt anderledes, når man undersøger, i hvilken grad de studerende 

modtog feedback fra undervisere på deres vejledning af brugere i Sundhedsklinikken, jf. 

figur 20.  

18 ud af 24 studerende svarede, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” modtog feedback 

fra undervisere på deres vejledning af brugere. En mindre andel angav ”i mindre grad” 

eller ”slet ikke”. At de studerende får feedback fra undervisere er således temmelig 

udbredt.  

  

 

 

De studerende fik også her mulighed for at uddybe deres svar omkring muligheden for at 

få feedback - hvilket tre studerende gjorde.  

 

To gange nævnte de studerende, at de generelt set var tilfredse med feedbacken, og at 

denne både udmøntede sig i sparring, gode råd og konstruktiv kritik. Flere af de 

studerende havde ønsker om mere specifik feedback; de nævnte fx feedback til hver 

studerende, feedback ud fra hver enkel patient/borger og feedback specifikt til hver 

profession. En enkelt nævnte, at der var brug for mere feedback fra underviserne frem for 

”selvevaluering”. 
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Figur 20. I hvilken grad har du modtaget feedback fra 
undervisere på din vejledning af brugere i 
Sundhedsklinikken? (n=24) 



 

 

 


