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Indledning 
I Professionshøjskolen Metropols strategi er der fokus på at uddanne fagligt kompetente og 

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

professionsområde. På de sundhedsfaglige professionsuddannelser har man etableret 

Sundhedsklinikken som et læringsrum, hvor de studerende med undervisernes støtte og 

vejledning kan afprøve og udvikle deres professionsfaglige, tværfaglige og praktiske 

kompetencer i virkelighedsnære konstellationer. Sundhedsklinikken er således tænkt som 

en form for tredje læringsrum mellem uddannelse og arbejdsliv, der skal ruste de 

studerende til deres efterfølgende arbejde.  

 

Nærværende evaluering bygger på en kvantitativ tværsnitsundersøgelse af de studerendes 

vurderinger og erfaringer i Sundhedsklinikken. Hovedformålet har været at undersøge, 

hvordan studerende oplever og vurderer opholdet i Sundhedsklinikken samt hvilket 

læringsudbytte, opholdet giver dem. Undersøgelsen er en del af en større evaluering af 

Sundhedsklinikken, hvor denne evalueres både fra de studerendes og undervisernes 

vinkel.   

 

Undersøgelsen er udformet som et elektronisk spørgeskema, der er udsendt til de 57 

studerende fra nedenstående seks uddannelser, der deltog i aktiviteter på 

Sundhedsklinikken i foråret 2014: 

 

■ Ergoterapeutuddannelsen 

■ Fysioterapeutuddannelsen 

■ Jordemoderuddannelsen 

■ Professionsbachelor i ernæring og sundhed 

■ Sygeplejerskeuddannelsen 

■ Global Nutrition and Health  
 

38 ud af de 57 mulige studerende har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en 

svarprocent på 67 %. Svarprocenten er hermed så høj, at undersøgelsens resultater kan 

aflæses som et udtryk for overvejende generelle tendenser blandt de studerende i 

Sundhedsklinikken.  Da der ikke tidligere er foretaget lignende evalueringer af 

Sundhedsklinikken, vil denne rapport ikke kunne sammenligne de studerendes vurderinger 

med øvrige resultater.  
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Opsummering af hovedresultater  
Følgende opsummeres resultaterne fra evalueringen af Sundhedsklinikken 

indenfor nedenstående seks temaer;  

 

1. Overordnet tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken 

2. Motivation for opholdet 

3. Læringsudbytte; professionsfaglig, tværprofessionelle og praktiske 

kompetencer 

4. Tidsforbrug 

5. Undervisernes virke i Sundhedsklinikken 

6. Transfer læring og UDDX projekt 
 
De studerende er overordnet set tilfredse med deres ophold i 
Sundhedsklinikken: Sammenlagt 92 % af de studerende angiver, at de ”i høj 
grad” (60 %) eller ”i nogen grad (32 %) har været tilfredse med deres ophold i 
Sundhedsklinikken.  
 

Muligheden for at opnå mere praktisk erfaring er hovedårsagen til, at de 

studerende motiveres til at deltage i aktiviteter i Sundhedsklinikken. En 

anden afgørende motivationsfaktor er muligheden for tværfagligt samarbejde.  
 
Opholdet i Sundhedsklinikken har styrket de studerendes hhv. 
fagprofessionelle, tværfaglige og praktiske kompetencer. 
  
■ Sammenlagt 89 % af de studerende vurderer, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ”i høj grad” (42 %) eller ”i nogen grad” (47 %) har styrket 
deres fagprofessionelle kompetencer.  
 

■ Sammenlagt 50 % af de studerende vurderer, at opholdet i 
Sundhedsklinikken ”i høj grad” (24 %) eller ”i nogen grad” (26 %) har givet 
dem kompetencer til at arbejde tværprofessionelt (dvs. at samarbejde på 
tværs af professioner). 

 
■ Sammenlagt 89 % af de studerende angiver, at de ”i høj grad” (39 %) eller 

”i nogen grad” (50 %) har udviklet deres praktiske kompetencer under 
opholdet i Sundhedsklinikken. 

 
Opholdet i Sundhedsklinikken har været med til at ruste de studerende 
til et fremtidigt arbejde inden for professionen: Sammenlagt 87 % af de 
studerende svarer, at opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj grad” (21 %) eller ”i 
nogen grad” (66 %) har rustet dem til et fremtidigt arbejde inden for 
professionen. 
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De studerende har opnået kompetencer i Sundhedsklinikken som 

uddannelsen ikke samme grad har mulighed for at give dem: 

Sammenlagt 85 % af de studerende svarer, at Sundhedsklinikken ”i høj grad” 

(53 %) eller ”i nogen grad” (32 %) har givet dem kompetencer, som 

uddannelsen ikke i samme grad har givet dem. Herunder evnen til at 

kommunikere med borgere/patienter, samt kompetencer ift. at formidle, 

organisere og samarbejde med andre.  
 

De studerende har været tilfredse med underviserne i 

Sundhedsklinikken: Sammenlagt 95 % af de studerende angiver, at de ”i høj 

grad” (71 %) eller ”i nogen grad” (24 %) har været tilfredse med underviserne i 

Sundhedsklinikken.  

 
Størstedelen af de studerende (61 %) bruger 1-3 timer om ugen på 
aktiviteter i Sundhedsklinikken, mens 37 % bruger 4-7 timer om ugen.  

 
Underviserne og Sundhedsklinikken er med til at understøtte de 
studerendes transfer læringsproces. Størstedelen af de studerende (dvs. 
over 50 %) vurderer, at Sundhedsklinikken og underviserne er med til at 
understøtte deres transfer læringsproces på udvalgte områder.  
 
De studerende opfordrer hinanden til at deltage i aktiviteter i 
Sundhedsklinikken: 45 % af de studerende har fået kendskab til 
Sundhedsklinikken gennem medstuderende.  95 % af de adspurgte 
studerende angiver, at de vil anbefale et ophold i Sundhedsklinikken til 
medstuderende.  

  



 

 

7 

 

Studerende i Sundhedsklinikken  
Følgende er en præsentation af hvilke studerende, der var tilknyttet aktiviteter 

i Sundhedsklinikken, da undersøgelsen blev gennemført i foråret 2014. 

Herunder hvilken uddannelse og hvilket modul de studerende kom fra og 

hvilken aktivitet, de var tilknyttet under opholdet i Sundhedsklinikken.  

 

Nedenstående figur 1 viser antallet af adspurgte studerende fordelt på 

uddannelserne.  
 

 
 

Som det fremgår af figur 2 er der, i undersøgelsesperioden, en ulige fordeling 

af studerende fra uddannelserne. Der er især en overvægt af studerende fra 

PB i ernæring og sundhed (34 %), samt fra ergoterapeutuddannelsen (24 %) 

og fysioterapeutuddannelsen (21 %) repræsenteret i Sundhedsklinikken. 

Samtidig er der et mindre antal studerende fra jordemoderuddannelsen (11 %) 

og sygeplejerskeuddannelsen (8 %) tilknyttet aktiviteter i Sundhedsklinikken.  

 

Endelig er der én enkelt studerende fra Global Nutrition and Health, som 

udgør de 3 % under kategorien ”Andet”. Det er relevant at være bevidst om 

fordelingens betydning for de øvrige resultater i undersøgelsen, samt at både 

antallet og fordelingen af studerende varierer fra modul til modul.   

 

Nedenstående figur 2 viser, hvilket semester de studerende gik på under 

opholdet i Sundhedsklinikken. Her fremgår det, at den største procentdel af de 

studerende var tilknyttet aktiviteter i Sundhedsklinikken på deres 11. modul 

(37 %) eller 12. modul (24 %).  

24% 

21% 

11% 

34% 

8% 

3% 

Ergoterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen

Jordemoderuddannelsen

PB i Ernæring og Sundhed

Sygeplejerskeuddannelsen

Andet, uddyb venligst

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 1. Hvilken uddannelse går du på? (n=38)  
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Samtidig deltog nogle studerende på deres 14. modul (16 %) og 10. modul (8 

%) i Sundhedsklinikkens aktiviteter, samt enkelte studerende, svarende til 3 

%, på deres 9. og 13. modul. I figuren dækker kategorien ”Andet” over fire 

studerende, der har deltaget i aktiviteter i Sundhedsklinikken på deres 5. og 6. 

modul. Man bør her være opmærksom på, at der på nogle uddannelser er et 

krav om, at de studerende minimum skal være på deres 8. semester for at 

deltage i aktiviteter i Sundhedsklinikken.   

 

Aktiviteter i Sundhedsklinikken  

Nedenstående figur 3 viser, hvilke aktiviteter i Sundhedsklinikken, som de 

studerende har været tilknyttet. Man bør her være opmærksom på, at nogle 

studerende har været tilknyttet flere aktiviteter i løbet af deres ophold i 

Sundhedsklinikken, fx har flere studerende i perioden både været tilknyttet 

kostvejledning og sundhedstjek eller ergonomitjek og kontortjek.  

3% 

8% 

37% 

24% 

3% 

16% 

11% 

9. Modul

10. Modul

11. Modul

12. Modul

13. Modul

14. Modul

Andet, uddyb venligst

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 2. Hvilket modul gik du på under opholdet i 
Sundhedsklinikken? (n=38)  
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Figur 3 viser, at der var en overvægt af studerende tilknyttet kostvejledning 

(32 %) og sundhedstjek (29 %), hvilket formentlig hænger sammen med 

overvægten af studerende fra professionsbacheloren i ernæring og sundhed. 

Samtidig har otte studerende (21 %) været tilknyttet hhv. skadesambulatoriet 

og fødselsforberedelse, og syv studerende har været tilknyttet ergonomitjek 

(18 %). De resterende seks studerende fordeler sig på studietjek og 

kontortjek. Fordelingen hænger naturligvis sammen med antallet og 

fordelingen af studerende fra de enkelte professionsuddannelser. 

 

Kendskab til Sundhedsklinikken  

Da de studerende selv skal opsøge aktiviteterne i Sundhedsklinikken har det 

været relevant at undersøge, hvorfra de har fået kendskab til denne.  
 

Figur 4 nedenfor viser, at studerende overvejende har fået kendskab til 

Sundhedsklinikken gennem medstuderende (45 %) eller undervisere (26 %). 

Hertil har nogle studerende læst om Sundhedsklinikken på Metropols 

hjemmeside (18 %). Kategorien ”Andet” dækker over to studerende, der har 

fået kendskab til Sundhedsklinikken på Fronter eller Intrapol.   
 

18% 

8% 

32% 

21% 

0% 

21% 

8% 

29% 

Ergonomitjek

Kontortjek

Kostvejledning

Fødselsforberedelse

Rygestop

Skadesambulatoriet

Studietjek

Sundhedstjek

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 3. Hvilke(n) aktivitet har du været tilknyttet i 
Sundhedsklinikken? (n=52) 
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Figur 4 kan eventuelt være en inspiration til, hvordan man fremadrettet kan 

skabe et større kendskab til og opmærksomhed omkring Sundhedsklinikken.  
 
 

Motivation  
De studerende er blevet spurgt om, hvad der har motiveret dem til at deltage i 

aktiviteter i Sundhedsklinikken (åbent spørgsmål). Selvom de studerende 

naturligt også har nævnt individuelle forhold, kan der alligevel ses tendenser i 

de studerendes besvarelser. Disse fremgår af figur 5 nedenfor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 af de studerende er blevet motiveret til at deltage i aktiviteter i 

Sundhedsklinikken af muligheden for at opnå mere praktisk erfaring. En af de 

studerede skriver fx, at det, der motiverede ham/hende, var muligheden for; 

”At bruge det jeg har lært på studiet i praksis, og få en fornemmelse af, 

hvordan det kan være ude i den virkelige verden” (studerende 2014).  
  

18% 

45% 

26% 

5% 

5% 

På Metropols hjemmeside

Fra medstuderende

Fra undervisere

Husker ikke

Andet, uddyb venligst

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 4. Hvor har du hørt om Sundhedsklinikken? 
(n=38)  

Figur 5. Motivation ift. opholdet i Sundhedsklinikken  

 

Praktisk erfaring:   13 

Tværfagligt samarbejde:  6 

Supervision og sparring med undervisere:  3 

Forbedre egne kommunikative færdigheder:    3 

Opnå viden om ergonomi og arbejdsmiljø:   3 

Forbedre eget CV:  3 

Øvelse i at fortage systematiske undersøgelser:  2  

 

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne.   
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For andre studerende er det i højere grad muligheden for at arbejde 

tværfagligt og forbedre egne evner til at kommunikere og vejlede 

patienter/borger, der har været en motivation for deres ophold i 

Sundhedsklinikken. Da de studerende får dokumentation for deres deltagelse, 

er nogle blevet motiveret af muligheden for at skrive opholdet i klinikken på 

deres CV.  

 

Der er således en række forskellige forhold, der motiverer de studerende til at 

deltage i aktiviteter i Sundhedsklinikken. Primært er det dog muligheden for at 

opnå mere praktisk erfaring, der er den mest udbredte motivationsfaktor.  
 
 

Overordnet tilfredshed med opholdet i Sundhedsklinikken  
De studerende er blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de overordnet set 
er tilfredse med opholdet i Sundhedsklinikken. Af figur 6 nedenfor fremgår det, 
at størstedelen, dvs. 60 %, af de studerende svarer, at de ”i høj grad” er 
tilfredse, mens 32 % svarer, at de ” i nogen grad” er tilfredse med opholdet i 
Sundhedsklinikken. Endvidere er 8 % ”i mindre grad ” tilfredse, mens ingen 
svarer, at de ”slet ikke” er tilfredse med opholdet. Således vurderer 
sammenlagt 92 % af de adspurgte studerende, at de overordnet set har været 
tilfredse med opholdet i Sundhedsklinikken.  
 

 
 

De studerende er endvidere blevet spurgt om, i hvilken grad opholdet i 

Sundhedsklinikken har været med til at øge deres generelle studieglæde. 

Nedenstående figur 7 viser at 34 % af de adspurgte studerende mener, at 

opholdet ”i høj grad” har øget deres generelle studieglæde, mens 50 % 

vurderer at opholdet ”i nogen grad” har øget deres studieglæde. 11 % af de 

60% 

32% 

8% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 6. I hvilken grad har du overordnet set været 
tilfreds med opholdet i Sundhedsklinikken? (n=38) 
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studerende svarer ”i mindre grad” og 3 % svarer, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ”slet ikke” har øget deres studieglæde.  
 

 
 

Tallene peger således i retningen af, at ophold i Sundhedsklinikken kan 

medvirke til at styrke de studerendes generelle studieglæde.  
 
 

Læringsudbytte  
De studerendes læringsudbytte er målt på hhv. 1) professionsfaglige, 2) 

tværprofessionelle og 3) praktiske kompetencer med det formål at få overblik 

over, hvilke kompetencer Sundhedsklinikken primært styrker hos de 

studerende.   

 

Professionsfaglige kompetencer 

I figur 8 ses de studerendes vurdering af, i hvilken grad opholdet i 

Sundhedsklinikken har styrket deres professionsfaglige kompetencer. Som 

figuren viser, vurderer ca. halvdelen (47 %) af de adspurgte studerende, at 

opholdet i Sundhedsklinikken ”i nogen grad” har styrket deres 

professionsfaglige kompetencer, mens 42 % svarer ”i høj grad”. 11 % af de 

studerende svarer ”i mindre grad”, og ingen svarer, at opholdet ”slet ikke” har 

styrket deres professionsfaglige kompetencer.  
 

34% 

50% 

11% 3% 3% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 7. I hvilken grad vurderer du, at opholdet i 
Sundhedsklinikken har øget din generelle studieglæde? 
(n=38) 
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De studerende uddyber hertil, hvilke professionsfaglige kompetencer de har 

opnået gennem opholdet i Sundhedsklinikken. Dette fremgår af nedenstående 

figur 9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 af de adspurgte studerende fremhæver, at opholdet i Sundhedsklinikken 

har styrket deres kompetencer inden for didatik, formidling og undervisning. 

10 studerende giver udtryk for, at opholdet har øget deres evne til at vejlede 

og kommunikere ansigt-til-ansigt med patienter og borgere.  

 

De studerende mener endvidere, at opholdet i Sundhedsklinikken har styrket 

deres selvstændighed og deres evne til at organisere og planlægge, fx 

behandling, kostvejledning mv.. Endelig svarer de studerende, at opholdet har 

gjort dem bedre til at samarbejde med andre inden for samme 

professionsområde samt at arbejde tværfagligt.   

42% 
47% 

11% 0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 8. I hvilken grad vurderer du, at Sundhedsklinikken 
har styrket dine fagprofessionelle kompetencer? (n=38)   

Figur 9. Hvilke professionsfaglige kompetencer 

 

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. 
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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 fem kompetencer er en del af de centrale læringsmål 

for opholdet i Sundhedsklinikken, og er udarbejdet i dialog med undervisere i 

klinikken, samt inspireret af tidligere virkningsevaluering af Sundhedsklinikken 

fra 2013 (Marshall & Sindberg 2013). Disse er opgjort på følgende måde for at 

skabe mulighed for at sammenligne kompetencerne.  
  

 
 

Som det fremgår af figur 10 angiver over halvdelen af de studerende (59 %), 

at de gennem opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj grad” har ”udviklet 

selvstædighed ift. egne fagprofessionelle kompetencer (fx fortrolighed med 

egne faglige vurderinger og tryghed ift. at udføre opgaver i praksis)”.  Lidt 

under halvdelen af de studerende (47 %) vurderer, at de ”i høj grad” har 

”udviklet kompetencer til at vejlede forskellige borgere”, mens 44 % angiver at 

de ”i høj grad” har opnået ”kompetencer til at anvende teori i praksis”.  
  

26% 

47% 

59% 

44% 

47% 

50% 

35% 

44% 

15% 

3% 

6% 

12% 

6% 6% 
1. Udviklet kompetencer til at målrette

behandling til/diagnosticering af forskellige
borgere.

2. Udviklet kompetencer til at vejlede
forskellige borgere.

3. Udviklet selvstædighed ift. egne
fagprofessionelle kompetencer (fx

fortrolighed med egne faglige vurderinger og
tryghed i at udføre opgaver i praksis).3.

4. Udviklet kompetencer til at anvende teori i
praksis.

Note: Der er afrundet til hele tal 

Figur 10. I hvilken grad har du gennem dit ophold i 
Sundhedsklinikken opnået følgende? (n=34) 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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Endelig vurderer 26 % at de ”i høj grad” har udviklet kompetencer til at 

”målrette behandling til/diagnosticering af forskellige borgere”.  

Den generelle tendens er således, at de studerende vurderer, at de ”i nogen 

grad” eller ”i høj grad” har tilegnet sig alle de fire udvalgte kompetencer i løbet 

af deres ophold i Sundhedsklinikken.  

 

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, ved at samarbejde med studerende fra andre 

professionsuddannelser, kan lære af hinanden og udvikle tværfaglige 

forståelser.  

 

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

Sundhedsklinikken har givet dem kompetencer i forhold til at samarbejde 

generelt og arbejde tværprofessionelt.  
 

 
 

45 % af de studerende svarer, at de ”i høj grad” og 42 % at de ”i nogen grad” 

er blevet bedre til at samarbejde med andre generelt, dvs. både inden for og 

uden for eget fagområde. 13 % svarer ”i mindre grad” og ingen svarer, at de 

”slet ikke” har forbedret deres evne til at samarbejde med andre gennem 

opholdet i Sundhedsklinikken. Sammenlagt vurderer ca. 87 % af de 

studerende, at opholdet i Sundhedsklinikken har fremmet deres generelle 

samarbejdsevner.  

 

Det er dog ikke i samme grad muligt at sige, at opholdet i Sundsklinikken 

ensidigt har haft en positiv effekt på de studerendes evne til at arbejde 

tværprofessionelt. Sammenlagt halvdelen (dvs. 50 %) af de studerende 

vurderer, at opholdet ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har forbedret deres 

45% 

24% 

42% 

26% 

13% 

37% 13% 

1. At samarbejde med andre generelt.

2. At arbejde tværprofessionelt (dvs. at
samarbejde på tværs af professioner).

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 11. I hvilken grad har opholdet i Sundhedsklinikken 
givet dig kompetencer inden for følgende; (n=34) 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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kompetencer ift. at arbejde tværprofessionelt, mens den anden halvdel af de 

studerende svarer, at opholdet ”i mindre grad” eller ”slet ikke” har fremmet 

deres tværprofessionelle kompetencer.  

Det kunne være relevant at undersøge nærmere, hvilke årsager der ligger bag 

dette resultat og hvilke studerende, der oplever det tværprofessionelle 

samarbejde.   

 

Praktiske kompetencer   

Sundhedsklinikkens spiller, som sagt, 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.  
 

 

Overstående figur 12 viser, at halvdelen (50 %) af de studerende mener, at 

opholdet i Sundhedsklinikken ”i nogen grad” har udviklet deres praktiske 

kompetencer. 39 % svarer ”i høj grad”, 11 % svarer ”i mindre grad”, mens 

ingen af de studerende svarer, at opholdet ”slet ikke” har været med til at 

udvikle deres praktiske kompetencer. Sammenlagt vurderer 89 % af de 

studerende således, at opholdet i Sundhedsklinikken har bidraget til at udvikle 

deres praktiske kompetencer.  

 

De studerendes vurderinger peger i retning af, at opholdet i 

Sundhedsklinikken både har været med til at styrke deres professionsfaglige, 

tværprofessionelle og praktiske kompetencer.  

 

I henhold til de professionsfaglige kompetencer svarer 42 % af de studerende, 

at opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj grad”, har styrket disse, og at opholdet 

især har skærpet deres evner til at arbejde selvstændigt.  45 % svarer, at 
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Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 12. I hvilken grad har du udviklet dine praktiske 
kompetencer i Sundhedsklinikken? (n=38)  
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opholdet ”i høj grad” har understøttet deres generelle samarbejdsevner, og 24 

% svarer, at opholdet ”i høj grad” har styrket deres evne til at arbejde 

tværprofessionelt. Endelig svarer 39 % af de studerende, at opholdet ”i høj 

grad” har udviklet deres praktiske kompetencer.   

 

Sammenlignes læringsudbyttet på de tre områder, synliggøres en tendens, 

hvor opholdet i Sundhedsklinikken er med til at understøtte og styrke især de 

studerendes fagprofessionelle og praktiske kompetencer, samt deres evne til 

at samarbejde med andre medstuderende.  

 

Dog kan der ikke siges at være en ensidig tendens til, at opholdet i 

Sundhedsklinikken fremmer de studerendes tværprofessionelle kompetencer, 

hvormed det eventuelt kunne være relevant undersøge mulighederne for at 

etablere mere samarbejde på tværs af uddannelserne og aktiviteterne i 

Sundhedsklinikken. 

  

Særlige kompetencer i Sundhedsklinikken  

Et andet formål med denne undersøgelse har været at indkredse i hvilken 

grad og ikke mindst, hvad det specifikt er, som Sundhedsklinikken kan tilbyde 

de studerende. Nedenstående figur 13 viser, i hvilken grad Sundhedsklinikken 

kan give de studerende kompetencer, som uddannelse ikke i samme grad kan 

bidrage med.  
 

 
 
Som det fremgår af figur 13 mener størstedelen (dvs. over 50 %) af de 
studerende, at opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj grad” har givet dem 
kompetencer, som uddannelsen ikke i samme grad har givet dem, mens 32 % 
af de studerende svarer ”i nogen grad”. 13 % af de studerende svarer ”i 
mindre grad”, mens ingen svarer, at opholdet i Sundhedsklinikken ”slet ikke” 
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Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 13. I hvilken grad vurderer du, at 
Sundhedsklinikken har givet dig nogle kompetencer, 
som uddannelsen ikke i samme grad har givet dig? 
(n=38)  
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har givet dem kompetencer, som uddannelsen ikke i samme grad har givet 
dem.  

En enkelt studerende svarer ”ved ikke”. Sammenlagt angiver 85 % af de 

studerende, at opholdet i Sundhedsklinikken har givet dem kompetencer, som 

uddannelsen ikke i samme grad har givet dem.  

 

De studerende er endvidere blevet bedt om at uddybe, hvilke kompetencer 

opholdet i Sundhedsklinikken har givet, som uddannelsen ikke i samme grad 

har givet dem. I figur 14 nedenfor ses de kompetencer, som de studerende 

hyppigst har fremhævet.  
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
De studerende fremhæver i høj grad praktiske kompetencer og evnen til at 
kunne omsætte teori til praksis, som kompetencer Sundhedsklinikken har 
givet mulighed for at udvikle og forbedre. Endvidere fremhæver flere 
studerende, at Sundhedsklinikken har givet dem mulighed for at træne og øve 
sig i at kommunikere med patienter i et virkelighedsnært læringsrum.  
 
De studerende beskriver hertil, at Sundhedsklinikken har givet dem mulighed 
for at bruge den viden og de færdigheder de har fra uddannelsen i 
konstellationer med ”rigtige” patienter og borgere med virkelige problemer og 
behov. Fem studerende beskriver ydermere, at Sundhedsklinikken har givet 
dem mulighed at øve sig i at undervise, formidle og styrket deres didaktiske 
kompetencer. Endelig giver enkelte studerende udtryk for at opholdet i 
Sundhedsklinikken har gjort dem bedre til at samarbejde og arbejde 
tværfagligt.  
 
De studerendes vurderinger peger således i retningen af, at 
Sundhedsklinikken har mulighed for at understøtte en række kompetencer, 
især give dem praktiske erfaringer, som uddannelserne i sig selv ikke i samme 
grad kan give dem. 
 

  

Figur 14. Særlige kompetencer fra Sundhedsklinikken 

 

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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Tidsforbrug  
De studerendes ophold i Sundhedsklinikken er ikke en integreret del af 
undervisningen på professionsuddannelserne, men derimod et frivilligt tilbud 
som de studerende selv må finde tid til at deltage i. Derfor har det været 
relevant at undersøge, hvor meget tid de studerende bruger på aktiviteter i 
Sundhedsklinikken.  
 

Nedenstående figur 15 viser de studerendes ugentlige tidsforbrug, som en 

gennemsnitlig vurdering af den tid de studerende bruger på vagter, 

forberedelse mm. i forbindelse med deres ophold i Sundhedsklinikken.  
 

 
 

Som det fremgår af figur 15 bruger 61 % af de studerende 1-3 timer i ugen 

hvilket passer med, at størstedelen af de studerende har én vagt i 

Sundhedsklinikken af ca. 3 timer en gang ugen. Dernæst bruger 37 % af de 

studerende 4-7 timer om ugen, og en enkelt studerende angiver, at denne 

bruger 8-11 timer i ugen på aktiviteter i Sundhedsklinikken.  
 

Flere studerende fremhæver dog, at der kan være aflysninger af patient- og 

borgerkonsultationer, som har indflydelse på deres tidsforbrug. Nogle 

studerende foreslår, at aflysningerne kunne imødekommes ved at sende en 

form for reminder til patienterne og borgerne.    
 
 

Underviserne 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.  
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Figur 15. Hvor mange timer har du i gennemsnit brugt pr. 
uge på forberedelse og vagter i forbindelse med 
Sundhedsklinikken? (n=38) 
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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 virke i 

Sundhedsklinikken, og deres evner til at understøtte de studerendes 

læringsproces inden for en række udvalgte område.  
 

 
 

Figur 16 viser at 71 % af de studerende ”i høj grad” er tilfredse med 

undervisernes virke i Sundhedsklinikken. 24 % er ” i nogen grad” tilfredse, 5 % 

er ” i mindre grad” og ingen er ”slet ikke” tilfredse med undervisernes virke i 

Sundhedsklinikken.  Således er sammenlagt 95 % af de studerende tilfredse 

med undervisernes virke i Sundhedsklinikken.  
 

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

at understøtte deres læringsproces inden for fem udvalgte områder, som 

fremgår af figur 17 nedenfor.  
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Figur 16. I hvilken grad har du været tilfreds med 
undervisernes virke i Sundhedsklinikken? (n=38) 
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Figur 17 viser, at underviserne generelt formår at understøtte de studerendes 

læringsproces gennem alle de fem områder, idet over 50 % af de studerende 

svarer ”i høj grad” til alle områder.  
 

Et større antal af de studerende (92 %) vurderer, at underviserne ”i høj grad” 

har understøttet deres læringsproces ved; ”at have tiltro til at den studerende 

løser opgaver i Sundhedsklinikken”. 79 % af de studerende angiver, at 

underviserne ”i høj grad” har understøttet deres læringsproces ved at 

”fungerer som sparringspartner” og ”skabe tryghed omkring den faglige 

praksis”.  
 

Det fremgår her, at underviserne i særlig grad har understøttet de 

studerendes læringsproces:   
 

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

Sundhedsklinikken (samlet svarer 100 % ”i nogen grad” og ”i høj grad” og 0 

% svarer i mindre grad eller slet ikke). 
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79% 

79% 

92% 

53% 

16% 

21% 

16% 
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34% 

13% 

5% 

8% 5% 

1. Ved at bidrage med fagprofessionel
rådgivning.

2. Ved at fungerer 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.

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 17. I hvilken grad vurderer du, at underviserne i 
Sundhedsklinikken har understøttet din læringsproces 
gennem følgende? (n=38)  

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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■ 2. Ved at fungere som sparingspartner (samlet svarer 100 % ”i nogen grad” 

og ”i høj grad” og 0 % svarer i mindre grad eller slet ikke). 

 

Det område, hvor undervisernes indsats ”scorer” lavest er i forhold til at 

”udfordre de studerendes læring”. Så selv om tallene også her primært viser 

en positiv vurdering, kan besvarelsen pege henimod, at der er rum for 

yderligere at udfordre de studerende i Sundhedsklinikken.  
 

Ni af de adspurgte studerende er kommet med uddybende kommentarer til, 

hvordan underviserne i Sundhedsklinikken har understøttet deres 

læringsproces.  

 

De studerende fremhæver bl.a., at det er positivt, at underviserne gør 

opmærksom på, at Sundhedsklinikken er til for de studerende, og at deres 

”idéer og udvikling heraf er velkommen” (studerende 2014). Andre studerende 

fremhæver, at underviserne er gode til at give dem ansvar og støtte til at 

udvikle selvstændighed.  
  
 

Transfer læring og UDDX-projekt  
Følgende afsnit knytter sig til et eksperiment, der gennemføres i regi af Det 

Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium (UDDX). Heri indgår 

Sundhedsklinikken som et læringsrum, hvor studerende kan lære og udvikle 

deres kompetencer i samspillet mellem uddannelse og praksis.   

 

Et af projektets mål er at få integreret transfer læring i professionerne. 

Transfer læring kan defineres som en proces, der handler om at overføre det, 

man har lært gennem en læringsaktivitet til en ny praksis. 

 

Fire studerende ud af de i alt 38 respondenter angiver at de har været 

tilknyttet UDDX projektet. Figur 18 nedenfor viser dog alle de 38 studerendes 

vurderinger af, i hvilken grad underviserne i Sundhedsklinikken formår at 

understøtte den transfer læringsproces gennem fem udvalgte kompetencer.  
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Figur 18 viser, at de studerende på alle fem områder ”i høj grad” eller ”i nogen 

grad” mener, at Sundhedsklinikken har understøttet deres transfer læring. På 

fire ud af de fem områder svarer halvdelen eller derover, at Sundhedsklinikken 

”i høj grad” understøtter deres transfer læring. 
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1. Ved at jeg kunne afprøve og udvikle
viden og kunnen i praksis?

2. Ved at jeg kunne diskutere mine
erfaringer med medstuderende i

Sundhedsklinikken?

3. Ved at jeg løbende blev støttet og
vejledt af mine undervisere?

4. Ved at jeg havde konsultationer med
borgere?

5. Ved at jeg kunne bruge min viden og
kompetencer i en ny praksis?

Note: Der er afrundet til hele tal  

Figur 18. I hvilken grad vurderer du, at følgende forhold i 
Sundhedsklinikken har understøttet din transfer 
læringsproces? (n=38) 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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I forlængelse heraf er de studerende blevet spurgt til undervisernes evner til at 

understøttede deres transfer læringsproces. Af figur 19 fremgår det, at over 80 

% af de studerende vurderer, at underviserne ”i høj grad” eller ”i nogen grad” 

understøttede deres transfer læringsproces ved at hjælpe og støtte dem til at 

bruge deres erfaringer.  

 

47 % af de studerende svarer, at underviserne ”i høj grad” understøttede 

deres transfer læring ved; 2. At støtte mig (den studerende) i at bruge mine 

erfaringer en ny praksis”, mens 37 % svarer at undervisernes ”i høj grad” 

understøttede deres transfer læring ved ”1. Ved at hjælpe mig (den 

studerende) med at tematisere og forstå mine erfaringer”. 

 

I forlængelse af overstående kunne det være relevant at undersøge 

eventuelle forskelle i de studerendes vurdering mellem de der har deltaget i 

UDDX- projektet overfor de studerende, der ikke har været tilknyttet UDDX- 

projektet.  

 

 

Sammenfatning  
Afslutningsvist er de studerende blevet stillet en række opsamlende 

spørgsmål med henblik på at indkredse deres oplevelser og vurderinger af 

opholdet i Sundhedsklinikken.  
 

Et af disse spørgsmål vedrører de studerendes vurdering af, i hvilken grad 

opholdet i Sundhedsklinikken har rustet dem til et fremtidigt job inden for 

professionen. Spørgsmålet kan ses som supplerende til afsnittet om de 

studerendes læringsudbytte. Fordelingen af de studerendes besvarelser 

fremgår af nedenstående figur 20.  
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Figur 19. I hvilken grad vurderer du, at underviserne i 
Sundhedsklinikken har understøttet din transfer 
læring? (n=38) 
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Figur 20 viser, at flertallet (66 %) af de studerende vurderer, at opholdet i 

Sundhedsklinikken ” i nogen grad” har rustet dem til bedre, at kunne varetage 

et fremtidigt job inden for deres professionsområde. 

 

21 % svarer, at opholdet i Sundhedsklinikken ”i høj grad” har rustet dem, 

mens 13 % svarer, at opholdet ”i mindre grad” har rustet dem til et fremtidigt 

job. Ingen af de studerende svarer, at opholdet ”slet ikke” har rustet dem. 

Sammenlagt svarer 87 % af de studerende at opholdet i Sundhedsklinikken 

har været med til at ruste dem til et fremtidigt job indenfor deres 

professionsområde.  

 

De studerende er ydermere blevet spurgt om, de vil anbefale andre 

studerende at deltage i aktiviteter i Sundhedsklinikken.  Nedenfor i figur 21 

ses besvarelserne.  
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Figur 20. I hvilken grad vurderer du, at opholdet i 
Sundhedsklinikken har rustet dig til et fremtidigt job 
inden for professionen? (n=38) 
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Som det fremgår af figur 21, svarer 95 % af de studerende, at de vil anbefale 

et ophold i klinikken til andre studerende. I svarene på et opfølgende åbent 

spørgsmål begrunder de studerende dette med, at opholdet har givet dem 

mulighed for at udvikle og styrke egne færdigheder og opnå praktisk erfaring i 

et trygt læringsrum. 
 

De studerende vil endvidere anbefale andre et ophold i Sundhedsklinikken, 

fordi der skabes mulighed for at sparre og samarbejde med andre, samt at 

arbejde tværfagligt. Andre tilføjer, at opholdet i Sundhedsklinikken ”ser godt 

ud på CV’et”. En enkelt studerende svarer ”nej” til, at han/hun vil anbefale et 

ophold i Sundhedsklinikken til andre, og begrunder dette med, at han/hun ikke 

modtog supervision af dennes underviser og oplevede mange aflysninger fra 

borgere.  
 
Det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken  

Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at beskrive, hvad de så som 

det bedste i forbindelse med deres ophold i Sundhedsklinikken. De aspekter 

som hyppigst beskrives af de studerende fremgår af figur 22 nedenfor. 
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Figur 21. Vil du anbefale andre studerende 
Sundhedsklinikken som læringsrum? (n=38)  

Figur 22. Det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken  

 

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 

At arbejde selvstændigt:  3 

Møde og lære fra andre studerende  1 

 

   

Note: Til højre ses antallet af besvarelser inden for kategorierne. 
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Som figur 22 viser, fremhæver flere af de studerende, at muligheden for at 

opnå praktisk erfaring som det bedste udbytte og aspekt ved deres ophold i 

Sundhedsklinikken. Flere af de studerende skriver, at Sundhedsklinikken har 

været et trygt sted, hvor de har selvstændigt har kunnet afprøve og udvikle 

deres kompetencer i praksis.  

 

En af de studerende skriver, at det bedste ved opholdet Sundhedsklinikken 

var;  

 

”At få vejledning og sparring på et meget mindre 'hold' har givet mig meget 

glæde ved det og øget interessen. Og at jeg er blevet meget mere sikker i 

formidling til andre” (studerende 2014). 

 

For nogle af de studerende kan opholdet i Sundhedsklinikken således være 

motiverende og skærpe deres interesse for professionen. Ifølge tre 

studerende har det bedste ved opholdet været at arbejde selvstændigt, da det 

bl.a. har givet dem mere selvtillid og sikkerhed i forhold til at bruge deres 

viden og færdigheder i praksis.  
 

En anden studerende beskriver det bedste ved opholdet i Sundhedsklinikken 

på følgende måde;  

 

”[…] jeg har fået så meget inspiration til, hvordan man kan afholde 

fødselsforberedelse! Det har været en fantastisk sjov og kreativ proces. Jeg 

har ligeledes meget mod og lyst til som færdiguddannet jordemoder, at lave 

tværfaglig fødselsforberedelse, da det har været rigtig brugbart og relevant for 

kvinderne, og lærerigt for mig selv” (studerende 2014).  

 

Nogle studerende oplever således, at opholdet i Sundhedsklinikken kan være 

med til at skærpe deres tværfaglige kompetencer og inspirere dem til, hvilket 

område de ønsker at arbejde i/med fremadrettet.  

 

 

Afrunding 
I Professionshøjskolen Metropols strategi er der fokus på, at de studerende 

udvikler solide praksisfærdigheder. Sundhedsklinikken er et tilbud, der skal 

understøtte denne strategi. Nærværende evaluering har taget udgangspunkt i 

Sundhedsklinikkens eget mål om at være et tredje læringsrum, hvor de 

studerende har mulighed for at træne og øve sig i at omsætte deres viden til 

praksis og opnå praktiske færdigheder og erfaring.  

 

Ser man på evalueringsresultaterne peger disse i retningen af, at 

Sundhedsklinikken giver de studerende praktiske erfaringer, som 

uddannelsen i sig selv ikke i samme grad har givet dem.  
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Eksempelvis giver de studerende udtryk for, at klinikkens virkelighedsnære 

rammer og kontakten med patienter/borgere er med til at give dem brugbare 

erfaringer og selvstædighed i praksis. De studerende peger endvidere på, at 

underviserne i Sundhedsklinikken har givet dem støtte, vejledning og 

supervision, som har hjulpet dem til at udvikle deres praksiskompetencer.  

 

Evalueringen peger yderligere i retningen af, at de studerende oplever et bredt 

læringsudbytte af at deltage i aktiviteterne i Sundhedsklinikken, og at 

Sundhedsklinikken generelt er med til at understøtte deres fagprofessionelle 

og tværprofessionelle kompetencer. Flertallet af de studerende bruger i 

gennemsnit 1-3 timer på aktiviteter i forbindelse med opholdet i 

Sundhedsklinikken, hvilke svarer til ca. en ugentlig vagt i Sundhedsklinikken. 

Flere studerende fremhæver dog, at der kan forekomme aflysninger af 

patient- og borgerkonsultationer, som har indflydelse på deres tidsforbrug. 

Som en løsning foreslår nogle af de studerende at man begynder at sende 

påmindelser om konsultationstiderne til patienter og borgere.  

 

Endelig viser evalueringen, at en stor del af de studerende er tilfredse med 

deres ophold i Sundhedsklinikken, og at opholdet tilmed har været med til at 

øge flere studerendes generelle studieglæde. De studerende er ligeledes 

overvejende tilfredse med undervisernes virke i Sundhedsklinikken og 

vurderer, at disse understøtter deres læringsproces på en række områder.  

Næsten alle de studerende der har deltaget i evalueringen, giver således 

udtryk for, at de vil anbefale Sundhedsklinikken som et læringsrum for andre 

studerende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


