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  Indledning 
 

Projekt Sundhedsklinik har været i gang siden efterår 2010 og afsluttes i foråret 2013 med en 

samlet rapport, som skal danne baggrund for en direktionsbeslutning om hvorvidt projektet skal 

videreføres til drift.  

 

Projektets formål er at undersøge og afdække mulighederne for at etablere et internt 

kompetenceudviklingscenter placeret på Campus Rådmandsmarken på Metropol, hvor 

studerende, ansatte og borgere fra lokalmiljøet kan modtage sundhedsydelser og herved bidrage 

til de studerendes læring og til uddannelsernes praksisnærhed  

 

Sundhedsklinik Metropol forventes at bidrage til udviklingen af både uddannelse, behandling og 

forskning inden for social- og sundhedsområdet, og vil som internt kompetenceudviklingscenter og 

med et eksternt formål rettet mod lokalmiljøets borgere kunne generere Viden der udfordrer og 

viden der virker og dermed understøtte Metropols samlede strategi.  

 

Projektet har følgende overordnede uddannelsesmæssige formål:  

 

Praksisnærhed 

Sundhedsklinikken har til formål at bidrage til professionsbacheloruddannelsernes praksisnærhed og 

et videngrundlag karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering.  På klinikken arbejder de 

studerende med deres fag i praksis og anvender teori og metode. Klinikken danner rammen for, at de 

studerende kan udvikle kompetencer indenfor deres mono- og tværprofessionelle arbejde og 

samarbejde, færdigheder i at formidle viden samt opnå viden om praksis indenfor professionerne.  

 

Tværprofessionelt samarbejde 

På Sundhedsklinik Metropol indgår studerende fra forskellige professioner. Dermed er der plads til 

interaktion mellem de forskellige fag og et fælles kundskabsgrundlag på tværs af fag udvikles. De 

studerende interagerer med hinanden og er forpligtet gennem denne organisering og relation til at 

bidrage med egne kompetencer til fællesskabet.  

 

Social profil 

I Sundhedsklinik Metropol er der et særligt fokus på social ulighed i sundhed. 

Sundhedsfremmeindsatsen er tværprofessionel og går på tværs af de institutionsskel, som 

kendetegner den offentlige velfærds- og sundhedsservice. Sundhedsklinikken ønsker med afsæt i 

Metropols strategi 2015, at have et fokus og en indsats til at bidrage med konkrete velfærdsopgaver 

rettet mod social ulighed.  

 

I denne rapport præsenteres indledningsvis projektets konklusioner og projektgruppens 

anbefalinger til det videre forløb. Efterfølgende gennemgås projektets baggrund og der gives en 

kort beskrivelse af de forskellige projektfaser. Herefter er der en oplistning og gennemgang af 
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projekts afholdte aktiviteter, som samtidig er projektets leverancer og en evaluering af disse. 

Rapportens sidste del er projektgruppens evaluering af de tilknyttede studerendes 

læringsudbytte.  
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  Konklusioner og anbefalinger 

 

 

 

Projektgruppen anbefaler… 

■ At Sundhedsklinikken overgår til drift fra efteråret 2013. Projektet har vist, at klinikken bidrager 

gunstigt til de studerendes læring. Ligeledes har der været fin opbakning fra brugerne i 

tilfredshedsundersøgelserne og tilmelding til aktiviteterne.  

 

■ Sundhedsklinikken er en undervisningsklinik, hvor den praktiske tilknytning til klinikkens 

aktiviteter tilknyttes eksempelvis gennem valgfag. Det tilstræbes ikke, at der nødvendigvis skal 

tildeles særskilte ECTS point. De studieaktiviteter der udføres/afprøves i sundhedsklinikken 

indgår som en del af undervisningen og dermed generelt ECTS point. Dette er ikke besluttet 

eller gennemdiskuteret og vil være forskelligt fra grunduddannelse til grunduddannelse. Der er 

planlagt et møde i februar hvor implementering af sundhedsklinikken er hovedemnet. Der 

anbefales en grundig proces, hvor følgegruppe mfl. beslutter hvorledes sundhedsklinikkens 

aktiviteter bedst indgår i deres curriculum.  

 

■ At den organisatoriske forankring er på grunduddannelsesniveau - evt. med forankring i modul 

5. At der fastholdes en form for ledelse/tovholder, der har det fulde overblik over og indsigt i 

sundhedsklinikkens aktiviteter og kan vurdere, når der er plads/behov for udvikling. Samtidig 

skal vedkommende være ansigt udadtil, opadtil, indadtil og nedadtil. Det har fungeret godt 

med en projektleder, der havde forholdsvis mange midler til at kunne fokusere på flere 

indsatsområder; kommunikation, opsøgende funktion ift. samarbejdspartnere, "drift af 

aktiviteterne", studerende mm.  

 

■ At fastholde frivilligheden i rekrutteringen af studerende til sundhedsklinikken. Det er 

projektgruppen forståelse, at det har stor værdi, at de studerende melder sig frivilligt og at 

deres deltagelse i sundhedsklinikkens aktiviteter fungerer som studiefastholdelse, talentpleje 

og undervisningsdifferentiering. Alternativt kan en frivillig rekruttering suppleres med et 

valgfag, hvor studieaktivitet i sundhedsklinikken er integreret.  

 

■ At de tilknyttede studerende er midtvejs eller længere i deres studieforløb. De studerende 

arbejder selvstændigt under supervision og skal derfor have opnået et vist videns- og 

kompetenceniveau. Én underviser bør max supervisere 5 studerende pr gang, der er åbent.  

 

■ At fastholde den nuværende sammensætning af involverede uddannelser og aktiviteter det 

næste års tid. Det har altid været projektets mål at inddrage flere uddannelser; eksempelvis 

socialrådgiveruddannelsen og professionsbachelor i offentlig administration. Men klinikken bør 

først implementeres med de nuværende uddannelser og have styr på organiseringen før nye 

uddannelser inddrages. Projektgruppen anbefaler at fastholde/fortsætte med nuværende 

aktiviteter:  

 



 
7 

■ Skadesambulatoriet  

■ Kostvejledning 

■ Sundhedstjek 

■ Fødselsforberedelse 

■ Studiesamtaler – lifestyle redesign med fokus på studielivet 

 

■ At fastholde nuværende fokus på tværprofessionalitet og social ulighed i sundhed. Den 

tværprofessionelle indsats og cementering i klinikkens tankegang adskiller sig fra andre tiltag 

både nationalt og internationalt. Sundhedsklinikken Metropol har vist, at den 

tværprofessionelle indsats er mulig og meget gavnlig for de studerende og supervisorer, og at 

det kræver en aktiv indsats for at lykkes med det tværprofessionelle samarbejde.  En bevidst 

fokus på social ulighed i sundhed adskiller sig ligeledes fra de studerendes fokus i praktikophold 

og bidrager positivt til de studerende syn på forskelligheden i samfundet – og er relevant ift. 

Metropols placering på Ydre Nørrebro.   

 

■ At der i budgettet afsættes ressourcer til yderligere udvikling ift. ovenstående. Det er 

projektgruppens erfaring, at aktiviteterne kræver mere planlægning, opmærksomhed og 

tilpasning end læringsaktiviteter, som de er kendt fra de monofaglige uddannelser. De eksterne 

samarbejdspartnere ligeledes. En proces, der er nødvendig og ikke må nedprioriteres i 

fremtiden (drift), idet det er vores erfaring at det er her fundamentet for et vellykket 

tværprofessionelt samarbejde starter - og slutter, hvis det ikke prioriteres.     

 

Styrker, svagheder, muligheder og trusler 

Projektgruppen ser en række styrker, svagheder, muligheder og trusler ift. fremtidig drift af en 

sundhedsklinik, som præsenteres her: 

Styrker 
■ Fremmer mulighederne for transfer mellem teori 

og praksis.  
■ Sundhedsklinikken giver de studerende mod på 

at afprøve teknikker og metoder i deres praksis i 
et trygt rum. 

■ Sundhedsklinikken forbereder de studerende til 
praksis 

■ De tværprofessionelle kompetencer udvikles og 
styrkes – både hos undervisere og studerende 

■ En platform at "gå ud af huset fra", som har vist 
sig god til at styrke de studerendes opmærksom-
hed på social og sundhedsmæssig ulighed.  

■ Et ekstra læringstilbud til de engagerede 
studerende og en mulighed for at talentudvikle 

■ Didaktisk styrke, at der kan laves 
undervisningsdifferentiering – således at noget af 
det, der kan være svært, kan lærers på en ny og 
anderledes måde 

■ Bevidstgørelse og styrkelse af "fagindentitet" - 
Tilknytning til sundhedsklinikken har vist at de 
studerende italesætter deres fagidentiet og går i 
dialog med de andre studerende.  

Svagheder 
■ Administrativ ”tung” 

■ Tidskrævende at booke brugere, vedligeholde 
hjemmeside, kommunikation til interne og 
eksterne samarbejdspartnere mm. 

■ Når "kun" begrænset antal studerende 
■ Sundhedsklinikken kan ikke rumme hele hold, 

men max 6-10 studerende pr underviser hvert 
semester med den bemanding, som der har 
været i projektperioden.  
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Muligheder 
■ Bachelorprojekter og andre studieaktiviter 

■ Der var allerede været tilknyttet 3 Ba 
projekter til sundhedsklinikken. Der er 
potentiale for mange flere, ligesom der er 
potentiale for selvtilrettelagte valgfri-forløb 
mm 

■ Ph-d. - projekter  
■ Klinikken kan blive et oplagt sted at indsamle 

empiri til projekter. "Ombold" har allerede 
udtryk interesse for samarbejde omkring et 
forskningsprojekt omhandlende deres 
målgruppe. 

■ Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner 
nationalt og international  
■ Der er allerede et samarbejde med 

Fysioterapeutuddannelsen i Norge  
■ Samarbejde med Kbh. kommune og andre 

aktører  
■ Der er afholdt flere møder hvor der er udtrykt 

interesse i et samarbejde med bla. 
Osramhuset og Forebyggelsescenter 
Nørrebro. Klinikken skal være mere etableret 
og defineret før yderligere samarbejde kan 
iværksættes. 

■ Nye metoder udvikles og bruges på 
grunduddannelserne  
■ Narrativ kostvejledning er et godt eksempel på 

undervisere, der har udviklet nye 
spørgemetoder vedr. kostvejledning og som 
nu er implementeret som et valgfag.  

 

Trusler  
■ Driftsomkostninger (undervisertimer) er høje.  
■ Fortsat behov for udvikling 

■ Aktiviteterne som er afprøvet, skal stadig 
udvikles og defineres yderligere, derudover 
skal nye aktiviteter udvikles og afprøves.  

■ Implementering på grunduddannelserne 
■ Hvordan skal implementeringen foregå? 

Klinikken skal passe ind i eksisterende og 
monofaglige curriculum. Alle har interesse i 
klinikken som kan medføre gnidninger mm.  

■ Det er en kompliceret og stor udfordring som 
der skal afsættes tid og ressourcer til eller kan 
det gå galt.  

■ Bliver nemt monofaglige aktiviteter 
■ De nuværende læringsaktiviteter på de 

respektive uddannelser flyttes "blot" over i 
sundhedsklinikken og det tværprofessionelle 
glemmes 
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  Baggrund 

 

 

 

 

 

Professionsbacheloruddannelserne, som Professionshøjskolen Metropol udbyder, er alle 

vekseluddannelser, med de udfordringer det giver ift. transfer mellem teori og praksis. Der ligger 

en stor pædagogisk udfordring indbygget i professionsuddannelserne ift. at det, der læres, både 

kan anvendes og faktisk også bliver anvendt i de sammenhænge, som undervisningen sigter mod. 

Ifølge Wahlgren og Aarkrog er denne permanente udfordring langt fra løst, idet en del 

undersøgelser dokumenterer, at der er et gab mellem professionsuddannelserne og den 

efterfølgende praksis (Wahlgren og Aarkrog 2012). 

 

Samtidig er praksisfeltet, som dimittenderne bliver ansat i, i konstant forandring. Nye muligheder, 

begrænsninger og udviklingstendenser er hele tiden med til at forskyde billedet af, hvordan 

opgaverne skal løses, og hvilke kompetencer der er brug for. Danske Regioner er en af 

hovedaftagerne af sundhedsprofessions-bacheloruddannelsernes dimittender. I deres seneste 

uddannelsespolitiske udspil sættes fokus på behovet for bedre integration mellem de teoretiske 

og kliniske elementer i grunduddannelserne, udvikling af modeller for brobygning og samarbejde 

mellem teori og praksis, samt at underviserne på professionshøjskolerne skal have tæt føling med 

den kliniske virkelighed. Det uddannelsespolitiske udspil peger ligeledes på vigtigheden af, at 

medarbejderne kender hinandens arbejdsområder og ved, hvordan de kan bruge hinandens 

kompetencer. Danske Regioner ønsker derfor, at tværfaglighed og samarbejde derfor skal være 

en central del af grunduddannelserne (Danske Regioner 2012).   

 

I Metropols egne undersøgelse af årsager til det generelt stigende frafald på nogle af 

uddannelserne, peges der bl.a. på transferproblematikkerne mellem teori og praksis, som en del 

af årsagerne til frafald. Studiemiljøet, herunder kontakten til medstuderende tegner til at være 

den vigtigste enkeltfaktor til fastholdelse af studerende. De studerende efterspørger øgede 

muligheder for at mødes på tværs af uddannelsestrin, ligesom de efterspørger differentierede 

faglige udfordringer og studiefællesskaber (Metropol, Frafaldsundersøgelsen 2011), ligesom 

undersøgelser af frafald og fastholdelse i sygeplejerskeuddannelsen viser, at studiemetoder er 

væsentlige faktorer (Mathar 2011). 

 

Der ses således konsensus om behovet for at udvikle professionsuddannelsernes kobling mellem 

teori og praksis – gerne gennem studiemiljøer, der går på tværs af uddannelsestrin og 

professioner. Det kan fastholde de studerende, så der uddannes dimittender, der både har viden, 

kunnen og viljen til at samarbejde i det praksisfelt, de er uddannet til.  

 

På denne baggrund opstartede Metropol i 2010 udviklingsprojektet; ”Sundhedsklinik Metropol”, 

hvis formål er at afprøve, hvorledes etablering af en sundhedsklinik kan bidrage til 

professionsbacheloruddannelsernes praksisnærhed, øge transfer mellem teori og praksis og 

udvikling af de studerendes tværprofessionelle kompetencer og således være en ramme for 

studerendes og underviseres kompetenceudvikling og et tilbud om social- og sundhedsydelser til 

studerende, medarbejdere og borgere i lokalmiljøet.  
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Projektet tilfører dermed feltet af igangværende projekter med bl.a. simulationstræning, 

portfolio, partnerskaber, tværfaglige projektforløb mv.1 et nyt aspekt, og bidrager med viden på 

professionsfeltet. Sundhedsklinik Metropol har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i en 

bydel, hvor andelen af ressourcesvage borgere er stor og vil sikre en kontinuerlig dialog mellem 

PH Metropol og det omkringliggende samfund.  

 

Sundhedsklinikken ønsker at medvirke til at Professionshøjskolen Metropol forbliver et attraktivt 

sted at studere, fordi der som et supplement til grunduddannelsens forløb, er mulighed for at 

deltage i Sundhedsklinikkens aktiviteter. De studerende får en unik mulighed for 

tværprofessionelt samarbejde om opgaver, der giver mening i og for deres fremtidige 

erhvervsmuligheder. De får afprøvet deres kommunikative kompetencer i en virkelighedstro 

setting, hvor de skal formidle vejledning og rådgivning til brugere af sundhedsklinikkens 

aktiviteter.  

 

 

                                                           
1 Se fx: http://www.dpu.dk/brobygning/ 

http://www.dpu.dk/brobygning/
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  Rundt om projektet 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af projektet faser 

Projektet startede i januar 2010 og forventes afsluttet forår 2013 Projektet er inddelt i 4 faser. 

  

 

 

Fase 1- idé/projektafklaring 

I denne fase var en af hovedopgaverne at konkretisere ideen med projektet og formålet. 

Projektets formål og idé var blevet præsenteret gennem en indledende projektbeskrivelse og 

ansøgning om globaliseringsmidler til projektet. 

 

For at afdække området søgte projektgruppen viden og erfaring fra tilsvarende tiltag bla. gennem 

et besøg til tandlægeuddannelsen, som har en klinik etableret i relation til uddannelsen. 

Projektleder har ligeledes været på studiebesøg i Hong Kong for at se en undervisningsklinik, der 

er etableret på universitetet. I Hong Kong var det i starten universitetets undervisere, der 

behandlede på klinikken – nu var den mere en privatklinik beliggende på Campus.  De erfaringer, 

projektgruppen gjorde, var især organiseringen af klinikken og opmærksomhed på juridiske 

problemstillinger, når studerende behandler borgere. Fælles for de klinikker, vi besøgte eller 

læste beskrivelser om, var at de i deres tiltag (leverancer) på tværs af uddannelser var 

monofaglige eller bedste fald kunne karakteriseres som parallel flerfagligt arbejde (Lauvås og 

Lauvås, 2006). Vi er ikke bekendt med nogen steder, hvor der er så mange uddannelser 

involveret, som det er tilfældet med Sundhedsklinikken Metropol (6 uddannelser). Ligeledes er 

fokusområde som de studerendes interkulturelle kompetencer2, prioriteret højere i dette projekt, 

end de projekter eller klinikker vi er bekendt med.  

 

 

Fase 2 - planlægning 

I denne fase blev projektet organiseret og projektbeskrivelsen fra ansøgningen uddybet og 

justeret i forhold til budget og ressourcer. Projektet havde ikke fået tildelt alle de midler, der var 

ansøgt om, hvilket bl.a. betød at ressourcefordeling af timer tildelt hver projektdeltager blev 

                                                           
2 Interkulturel kompetence er defineret som et individs indsigt i og evne til at kunne forstå dagligdagens kulturelle kompleksitet samt 
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kraftigt reduceret. For at projekttrekanten beskrevet i power i projekter & portefølje af Mette 

Lindegaard Attrup og John Olsson skulle være harmonisk, skulle projekttiden og leverancer, 

ligeledes reduceres.  For at sikre et fælles engagementet for projektet hos projektgruppen, 

arbejdede vi sammen omkring at formulere den nye målsætning. Vi brugte iscenesættelse som 

metode til at facilitere den proces, hvor projektgruppen sammen arbejdede med 

målformuleringen og udviklingen af leverancer gennem et målhierarki3 (Elvang et al.2008, Attrup 

& Olsson 2008).   

 

Fase 3 - gennemførsel 

I perioden Forår 2011, Efterår 11, Forår 12 og Efterår 12 var sundhedsklinikken åben for brugere 

(ansatte og studerende på Metropol samt "ombold – hjemløselandsholdet"). Sundhedsklinikken var 

”bemandet” af studerende og undervisere fra Fysioterapeut-, Jordemoder- og Ernærings- og 

Sundhedsuddannelsen. Ergoterapeut-, sundhedsplejerske- og sygeplejeuddannelsen indgår i 

projektet i foråret 2012 og deltager med studerende i aktiviteterne fra efteråret 2012.   

 

Klinikken har haft åbent 1 gang om ugen i perioder af 3 mdr. pr. semester for brugere af klinikken. 

Som forarbejde til en "åbningsperiode", justerede vi på leverancerne med erfaringer fra 

semesteret inden. Der blev lagt kommunikationsstrategier for hvorledes annoncering, reklame og 

rekruttering af brugere såvel som studerende skulle foregå.  Projektleder var i løbende dialog med 

kommunikationsafdelingen på Metropol omkring hvorledes informationsmateriale bedst blev 

distribueret rundt i Metropol.  

 

Der blev udarbejdet informationsbrochurer og plakater. Kommunikationsafdelingen lavede det 

første semester en del intern presse omkring klinikken og åbning af klinikken. Derudover blev der 

lagt nyheder på Metropols intranet, der annoncerede klinikken åbning (henvendt til ansatte på 

Metropol) og henvisning til klinikkens hjemmeside. Ligeledes blev der lagt nyheder, der 

reklamerede eller gjorde opmærksom på klinikken. Eksempelvis blev der skrevet en artikel om 

sundhedsklinikkens deltagelse (som behandlere) sammen med hjemløselandsholdet i VM i 

Mexico. Opdatering/status fra VM blev linket til facebook og YouTube, således andre studerende 

på Metropol kunne se, hvad i dette tilfælde, fysioterapeutstuderende lavede.   

 

Annoncering til brugere (studerende og ansatte på Metropol) foregik via plakater og beskeder og 

nyheder på Fronter. Nogle aktiviteter såsom fødselsforberedelse krævede tilmelding og 

annonceringen skulle derfor times, således brugerne kunne nå at tilmelde sig inden opstart.  

 

Projektgruppen holdt løbende møder i en "åbningsperiode", hvor de forskellige aktiviteter blev 

diskuteret. Var der behov for ændring eller yderligere rekruttering eksempelvis, derudover blev 

ad hoc arrangementer planlagt – sociale arrangementer, U-turn, Sjællandsgade bad mm. (se 

senere under aktiviteter) 

 

I Forår 12 inddrages ergoterapeut og sygeplejerskeuddannelsen i projektet. Dette betød at selvom 

projektet befandt sig i fase 3 – gennemførelse; også opstartede fase 2 – idegenerering igen. De 

                                                           
3 En metode til at skabe sammenhæng mellem projektets forskellige typer af mål. Indholdet er: Projektets formål, projektets 
resultatmål og projektets succeskriterier.  
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nye uddannelser skulle indtænkes i efterårets aktiviteter og de nye projektdeltagere skulle 

inddrages i projektgruppens kultur og sprog. Læringssyn, pædagogiske tanker og projektets 

visioner skulle diskuteres igen, således der hele tiden er konsensus i projektgruppen og øje for de 

fælles mål.  

 

Fase 4 – afslutning af projektet  

Fase 4 ses som afslutning på projektet, og er en vurdering af om projektet lever op til sin 

målsætning. Ud over dette er det også relevant at evaluere selve projektforløbet. Projektgruppen 

har lavet en aktivitetsopfølgning og indsamlet empiri, således at denne slutrapport kunne 

udarbejdes med dokumentation, evaluering af proces- og målopfyldelse, revision af budget og 

overdragelse til drift.  

 

Organisatorisk forankring  

I forbindelse med Metropols organisationsændringer de forgangne år, er der rykket rundt i projektet 

organisering. Enkelte styregruppemedlemmer er udskriftet, Dekan Randi Brinckmann er indtrådt i 

stedet for direktør Anne Margrethe Pallesen og prodekan Linda Schumann Schell er indtrådt i stedet 

for forsknings & udviklingschef Helle Krogh Hansen. Birgitte Kortegaard, projektleder af Haraldsgade 

kvarterløft, er flyttet fra styregruppen til følgegruppen som ekstern ekspert. Følgegruppen består af 

uddannelsesledere fra følgende uddannelser: fysioterapeut-, jordemoder-, ernæring og sundhed-, 

sygeplejerske- og ergoterapeutuddannelsen.  

 

Den overordnet forankring af projektet er flyttet fra projektporteføljen i Forskning og Udvikling under 

Sundhed, Pleje og Rehabilitering til Forskning og Udviklingsområdets portefølje under 

forskningsprogrammet Borgernær Sundhed og til sidst til Institut for Rehabilitering og Ernæring med 

ny projektejer Anette Helt Hansen (uddannelsesleder på Fysioterapeutuddannelsen). Der har 

ligeledes været forskellige projektkoordinatorer tilknyttet projektet, kun projektgruppen og 

projektleder har været de samme siden projektets start.   

 

Projekt bemanding 

De studerende, som har været involveret i projektet, har deltaget på frivillige basis og leveret ca. 40 

timer pr semester (enkelte studerende væsentlig mere). De har indgået som bemanding og er de 

primære behandlere på sundhedsydelserne, som har været projektets leverancer, såsom 

fødselsforberedelse, kostvejledning, sundhedstjek og skadestue for 

bevægeapparatsproblematikker.  De studerende er rekrutteret gennem Fronter eller mund til 

mund. De har alle været halvvejs eller længere i deres studieforløb. Der er fra undervisernes side 

ikke lagt vægt på de studerendes karakterer eller kompetencer generelt i uddannelsen, men i stedet 

på deres engagement for projektet, ikke mindst villighed til at indgå i et tværprofessionelt 

samarbejde og interesse for at arbejde med målgrupper, der er anderledes end dem de ellers 

møder i deres praktikforløb.  

 

Undervisere fra grunduddannelserne indgår som faglige eksperter, der bistår de studerende. Det er 

forskelligt hvorledes den faglige støtte udmønstres. Der har været metodefrihed for underviserne, 

hvor forskellige metoder er blevet afprøvet – supervision, debrifing, gruppe- og individuel feedback 

mm. Fælles er, at der altid er en monofaglig ekspert tilgængelig til at støtte de studerende.   
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Juridisk status og forsikringsmæssige forhold   

I forbindelse med at få afklaret de juridiske og forsikringsmæssige forhold i projektet blev der i 

foråret udarbejdet notater, indhentet afklaring hos sundhedsstyrelsen og orientering til det 

daværende Undervisningsministerium.  

 

I september 2011 og løbende er der afholdt møder mellem Metropol og UVM for at diskutere de 

politiske og juridiske forhold.  Ministeriet fandt det problematisk hvis de studerende deltager i 

sundhedsklinikken som en del af deres uddannelse og kan ikke kreditere ECTS point for aktiviteterne 

indgår i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Hvis de studerende 

deltager frivilligt, kan de godt deltage i aktiviteterne.  

 

Ministeriet vurderer, at det er gældende indenfor professionshøjskoles virksomhed at aktiviteterne 

tilbydes studerende og ansatte på Metropol, men finder det ikke foreneligt med en 

professionshøjskoles formål at stille vederlagsfrit sundhedsfaglige ydelser til rådighed for borgere og 

foreninger i lokalområdet.  

 

Projektgruppens vurdering var, at ministeriet havde svært ved at gennemskue Sundhedsklinikkens 

formål og hvormed aktiviteterne adskiller sig fra de studerendes i øvrige praktikophold. Det var ikke 

tydeligt, i projektbeskrivelsen, hvorledes det pædagogiske formål samt de færdighederne der øves 

adskiller sig fra de studerende praktikophold. Derfor blev der udarbejdet en ny ansøgning om at en 

forsøgsordning, hvor Sundhedsklinikken retter sine leverancer eksternt samt opfølgende møder med 

ministeriet og Metropol ledelse. I brev af 15. okt. 2012 godkender ministeriet sundhedsklinikkens 

eksistens og formål (se bilag 1). 

 

Rent juridisk kan klinikken drives på to forskellige måder: 

 

1) Som en obligatorisk del af de studerendes undervisning. Vælger man denne løsning, er 

forsikringsforholdene de samme som på nuværende tidspunkt.  

 

2) Som en selvstændig enhed. Klinikken vil derved få status af et mere privat foretagende 

end en integreret del af Metropol. Spørgsmål vedr. undervisernes forsikring og 

ansættelsesstatus kræver her en juridisk rådgivning, hvilket ifølge HR ikke er til rådighed i 

Metropol, og kræver ekstern bistand.  

 

Etiske overvejelser  

Projektet har været registreret hos datatilsynet som et pædagogisk forskningsprojekt. Etiske 

overvejelser vedr. behandling og opbevaring af personfølsomme data er diskuteret i projektgruppen 

og formidlet til de studerende. Der er ikke registreret på cpr nr. og alle brugere der behandles, 

udfylder og underskriver en generel samtykkeerklæring. Der indhentes ikke oplysninger fra egen 

læge mv. idet det er besluttet, at brugere, der har kendte diagnoser ikke er kandidater i 

sundhedsklinikken. Enkelte udtagelser er vurderet og fortaget af underviserne, hvor brugernes 

problematikker er vurderet relevante og håndterbare indenfor de studerendes kompetencer.   



 
15 

 

Budget (bilag 2) 

Klinikken har indtil nu været finansieret af globlaliseringsmidler og egenfinansieret (50 timer pr 

uddannelse pr semester) frem til 2012. Projektet er tildelt 1.245.752 kr. i globaliseringsmidler. Der er 

bevilliget globaliseringsmidler af to omgange (i 2009 og 2010). Bevillingen fra 2010 gennemgik 

samtidig en reduktion på 20%4. Ydermere er der i 2013 tildelt yderligere globaliseringsmidler (35.000 

kr.), som er øremærket "nye eksterne aktiviteter" og er i alt tildelt 1.280.752 kr. (Se bilag 3). 

 

Udgifterne til projektet har primært bestået af aflønning af projektdeltagere. Derudover er der brugt 

penge på små indkøb af udstyr til klinikken, trykning af materiale, deltagelsesgebyr mm. til 

konferencer samt forplejning til fællesarrangementer med de studerende. Projektet har overholdt 

det lagte budget og småjusterede løbende budgettet så det holdt hele vejen. Udgifterne har været 

større det første år, hvilket er forventeligt da der blev brugt flere "timer" på idegenerering samt 

udarbejdelse af materialer til brug i klinikken.  

  

 

Sundhedsklinikkens fremtidige økonomiske status 

En omkostning, der driftmæssigt skønnes omkring 500.000 – 700.000 kr. årligt, hvilket dog er 

afhængigt af hvor mange timer klinikken ønskes åben.  Der er udarbejdet et budget overslag for 

hvad det "koster" at drifte klinikken pr ½ år. Udgifterne anslås til at være 254.925 kr., inklusiv 

midler til udvikling af nye aktiviteter samt finjustering af de allerede afprøvede. Der er ligeledes 

afsat midler til at udvikle de studerendes læringsudbytte. Der er ikke taget højde for en evt. 

differentieret fordelingsnøgle af omkostningerne for de enkelte uddannelser (Se bilag 4).  

 

Driftmæssigt kan der fx søges om et tilskud fra Metropol til ydelser til ansatte og yderligere tilskud 

kan forventes fra bl.a. Københavns Kommune, som har vist interesse for projektet, ligesom der 

kan søge støtte via fond fx Forebyggelsesfonden. Endelig foreligger der også den mulighed, at 

klinikken drives med en form for brugerbetaling, hvor det dog jævnligt skal sikres, at klinikken 

tilbud ikke komme i en konkurrencesituation til andre sundhedstilbud. En brugerbetaling kendes 

fra Norge, der driver en "polyklinik" på fysioterapeutuddannelsen. Polyklinikken i Norge indgår 

som et almindeligt praktiksted, hvor brugere af klinikken betaler 100 kr. i gebyr. Vi har i vores 

tilfredshedsundersøgelser forespurgt brugerne af sundhedsklinikken Metropol, hvorledes de var 

villige til at betale et evt. gebyr. Det skal dog tages i betragtning, at der er en 

administrationsudgift på omring 150 kr på en bruger indbetaling på fx 100 kr, hvorfor det ikke 

vurderes at være rentabelt. Desuden vil en brugerbetaling ligeledes kræve en del administration 

fra klinikkens side i den daglige drift. Projektgruppen anbefaler derfor, at driftsmidler til 

sundhedsklinikken findes i grunduddannelserne og Metropol.  

 

Hvordan og hvorledes sundhedsklinikken integreres på uddannelserne er en proces og arbejde for 

sig som denne afrapportering ikke indeholder. Det er et stykke arbejde der skal foregå over 2013, 

hvor de involverede uddannelser diskutere og udarbejder en handlingsplan for dette. Det er 

                                                           
4 En reduktion på 20 % var et krav for samtlige projektet i det strategiske forskningsprogram Borgernær sundhed (som Sundhedsklink 
projektet er placeret i).  
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planlagt indledende møder til dette i feb. 2013. Det understreges, som tidligere i rapporten under 

trusler (side 8), at projektets styrke og unikke potentiale, i høj grad ligger i den tværprofessionelle 

forankring, som fortsat bør være grundstammen i sundhedsklinikken. Sundhedsklinikken er en 

kompleks størrelse, hvor flere "sprog", kulturer og forforståelser på de forskellige professioner 

hele tiden skal afstemmes. Det er ikke kun hos de studerende de interkulturelle kompetencer skal 

styrkes med i lige så høj grand hos underviserne på de forskellige uddannelser, der kommer til at 

have deres tilknytning til sundhedsklinikken. 

 

Formidling af projektet  

Hjemmeside: 

Etablering af hjemmeside www.phmetropol.dk/Sundhedsklinik. Ideen med at etablere en 

sundhedsklinik var at have en platform, hvor fremtidige brugere af tilbuddene samt fremtidige 

samarbejdspartnere kunne søge information om projektet samt henvende sig til relevante 

personer med spørgsmål. I de halvårlige brugerundersøgelser fremgår det, at det ikke primært er 

her, brugerne af sundhedsklinikken søger deres information, men i højere grad gennem 

intranettet/fronter eller plakater og mund til mund. Dog blev vi kontaktet af Kbh’s kommune 

omkring U-turn, som havde fundet os gennem hjemmesiden. Hjemmesiden henvender sig i højere 

grad til eksterne kontakter og er god at kunne henvise til, men kræver ligeledes ressourcer til 

opdatering mm. En overvejelse der skal indgå i et kommende driftsbudget, om det er ressourcer 

værd.  

Seton Hall – University i New Jersey 

Projektleder har formidlet projektet for Kim Poulsen, director of clinical Education af Seton Hall 

University. En samarbejdspartner med Fysioterapeut uddannelsen. Kim deltog som ekstra 

supervisor på en af klinikkens åbningsdage, hvor at få en egen erfaring med hvorledes vi havde 

organiseret klinikken. Kim udtrykte begejstring for den direkte kontakt med reel cases og den 

tætte interaktion med de studerende. I USA går de ligeledes med planer om at etablere en klinik 

på campus, og de har efterspurgt en engelsk beskrivelse af projektet. Projektleder har fastholdt 

korrespondancen med Kim Poulsen, der beretter at deres planer om etablering en klinik 

(monofaglig) er udskudt på ubestemt tid pga. af organisatoriske og juridiske forhindringer 

Ålborg – Fysioterapiuddannelsen 

Projektet er fremlagt for en delegation af undervisere fra fysioterapeutuddannelsen i Ålborg. De 

har selv tidligere forsøgt at etablere noget lignende, dog uden succes. De er i øjeblikket i gang 

med at etablere en monofaglig klinik, hvor borgere kan opsøge vejledning af fys-studerende. De 

var meget begejstret for vores tværprofessionelle forankring i projektet, men noget de ikke selv 

på nuværende tidspunkt vil prioritere.  

 

 

 

 

Artikler omhandlende Sundhedsklinikken: 

■ Artikel publiceret på Sundhed.dk sep 2011 - Ny sundhedsklinik med unge eksperter.5  

                                                           
5 http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/artikler/2011/0909131019.htm 
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■ Artikel publiceret på gazette.dk sep 2011- Gratis vejledning tilbudt af de studerende på 

Professionshøjskolen Metropol.6  

■ Artikel publiceret i Metroliv nr. 4 2011- Åbner for nye måder at studere og undervise 

■ Artikel publiceret i MetroXpres i maj 2012 i deres uddannelsessektion. – Klasselokale bliver til 

sundhedsklinik7 

 

Netværk for projekter med borgerrettede tilbud på landets øvrige UC'er 

Projektgruppen forsøgte efterår 11 at tage initiativ til at danne et landsdækkende netværk for 

University Colleges, som etablerer sundhedsklinikker eller tilsvarende. Vi sendte en invitation til 

en netværksdag for ”UC netværk for uddannelsesklinikker med borgerrettede social- og 

sundhedstilbud” i september 2011. Formålet med netværket er blandt andet at dele og cirkulere 

viden blandt UC´er i relation til borgerrettede uddannelsesaktiviteter med fokus på social- og 

sundhedstilbud. Netværksdagen blev aflyst pga for få tilmeldinger.  

 

I mellemtiden har Sundhedsklinikken formidlet projektet på seminar for UC netværk – voksen 

udsatte området i feb. 2012. Dette var lejlighed til at videndele og netværke med landet øvrige 

UC´er. Siden er flere UC´er igang med at etablere klinikker, så der kan være potentiale for et 

netværk kan blive etableret. Sygeplejerskeuddannelsen har allerede erfaringsudvekslet med UC 

Sjælland, der opstartede en monofaglig sundhedsklinik i nov. 12 og forventer at opstarte flere 

aktiviteter i 2013. 

 

Konferencer 

■ Abstrakt og præsentation på Seminar for UC-NUVO8  (Netværk på Udsatte Voksne Området), 

februar 2012 

■ Deltager på en dags Konference omkring Social ulighed, april 2012 

■ Deltager på ’Gå hjem møde’ omhandlende transfer på DPU 4.9.2012  

■ Abstrakt, Paper og Præsentation til konference i Nordisk Netværk for Professionsforskning9 ; 

Århus, oktober 2012.   

■ Abstract og oplæg v. symposium til Nordic Midwifery Congress10; Oslo juni 2013.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.gazette.dk/?p=2571 
7 http://www.metroxpress.dk/nyheder/klasselokale-bliver-til-sundhedsklinik/KOblea!7XG6RojHbgXcQ/ 
8 http://www.ucsyd.dk/videncentre/videncentre/nvie-nationalt-videncenter-for-inklusion-og-eksklusion/uc-nuvo/ 
9 http://www.viauc.dk/professionsforskning/nordisk-netvaerk-professionsforskning/Sider/professioner.aspx 
10 http://www.jordmorforeningen.no/kongress 
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  Beskrivelse af gennemførte aktiviteter 

 

 

 

 

 

Primære aktiviteter 

Skadeambulatorium (fys) 

Skadeambulatoriet er en slags skadestue, som har til formål at udrede og evt. opstarte behandling af 

symptomgivende bevægeapparatslidelser. Der leveres sundhedsydelser rettet mod f.eks. 

overbelastningsskader af muskel/senevæv i forbindelse med idrætsaktivitet eller anden 

fritidsaktivitet. Den primære ydelse er fysioterapeutisk udredning, vejledning og opstart af 

behandling. I klinikken tilbydes der ikke genoptræning eller længerevarende intervention. I de 

tilfælde henvises der til egen læge eller private behandlere. Skadestuens sekundære ydelse er 

forebyggende behandling i form af information, motion/træning, hvor fokus er på folk uden 

symptomer. 

 

Evaluering af aktiviteten: 

Denne aktivitet er velsøgt af brugerne, og der har været venteliste hvert semester. De studerende, 

der har været involverede, som behandlere, har alle været fra 10. modul eller "ældre". De 

studerende har udtryk stor læringsgevinst ved denne aktivitet. Specielt idrætsskader og akutte 

overbelastninger har været en udfordring for de studerende, der sjælden tidligere har mødt denne 

type problemer.  

Aktiviteten kan med fordel videreudvikles, således at forebyggelsestiltagene støttes mere op af andre 

professioner.  

 

Kostvejledning (esu) 

Der tilbydes individuel kostvejledning bl.a. med henblik på vægttab, øget sundhed, udelukkelse af 

fødevarer pga. intolerance/ allergi, og på sammensætning af kost til idrætsudøvere. Brugerne har 

haft mulighed for at komme til en enkelt kostvejledning eller for at indgå i et længere forløb. 

Kostvejledning har været bygget op omkring samtaler om nuværende kostvaner, ændring af vaner og 

løbende opfølgninger i forhold til fastholdelse af nye kostvaner.  

 

Evaluering af aktiviteten: 

Der har været stor søgning af brugere til tilbuddet om kostvejledning, og interessen har været særlig 

stor ift. vægttab og kost til idrætsudøvere. Der har igennem perioderne været problemer ift. afbud 

fra brugere og brugere, der ikke er mødt op til aftaler til stor frustration for studerende og 

underviser. Dette er forsøgt mindsket med tættere kontakt til brugere pr. sms i uge op til aftalen, 

med nogen held. 

 

Der har været stor søgning af studerende til at varetage kostvejledningen. De studerende har 

løbende givet udtryk for deres begejstring for at indgå i projektet, ift. udvikling af selvstændighed, 

større faglig sikkerhed og mulighed for at afprøve teorier i praksis.  

Aktiviteten er administrativ tung pga. løbende kontakt med brugere ift. planlægning af tider, formål 

med kostvejledning og opfølgning.  
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Fødselsforberedelse (jor + fys + esu) 

Hvert semester udbydes fødselsforberedelseshold for Metropols gravide studerende og partnere 

med henblik på at videregive viden, som er væsentlig for de kommende forældre ift. graviditet, 

fødsel og forældreskab. Desuden understøttes deltagernes fysiske og psykiske velbefindende i 

graviditeten og deltagerne forberedes til fødsel og forældreskab. Samtidig understøttes 

netværksdannelse mellem gravide studerende i Metropol og dermed tilknytning til uddannelserne. 

 

Evaluering af aktiviteten: 

Det har været mange tilmeldinger til holdene, med ventelister, så ydelsen er attraktiv. Dette kan 

”trues” af, at Region H har afsat midler til i 2013 at udbyde fødselsforberedelse i mindre hold på 

regionens fødesteder. Fremmødet har været middelhøjt (50-80% af tilmeldte) med variation 

mellem holdene. Efter det afsluttende efterfødselstræf er der evalueret skriftlig via spørgeskema 

og her vurderer over 90% at forløbet i høj eller meget høj grad har styrket deres ressourcer ift. 

graviditet, fødsel og familiedannelse.  

Aktiviteten er ”planlægningstung” og der er potentiale for at styrke det tværprofessionelle 

samarbejde endnu mere.  

Sundhedstjek (syk + esu) 

Et tilbud til studerende og ansatte om samtaler og undersøgelser med studerende fra ernærings- 

og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen. Samtaler om sundhedstilstand – "hvad 

gør du godt, hvad kan blive bedre og hvorfor er det vigtigt". Ved sundhedstjek har brugere haft 

mulighed for at få foretaget forskellige undersøgelser relateret til den generelle sundhedstilstand 

(blodtryk, BMI, vægt, hofte-talje ratio, fedtprocent), samtidig med en samtale hvor 

udgangspunktet har været KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion, stress). De studerende har selv 

deltaget i at udarbejde og udvikle samtalevejledninger mm.  

Evaluering af aktiviteten: 

Både brugere og studerende har haft stor glæde af aktiviteten. De studerende udtrykker selv, de 

har fået anvendt og genopfrisket rigtig meget viden, samtidig med de har lært nyt. Specielt har 

det kommunikative og relationelle været en stor udfordring for de studerende, men er også der, 

hvor de oplever de er blevet styrket. De studerende har i denne aktivitet altid været 

tværprofessionelle, hvilket har givet en utrolig dynamik og videnudveksling. 

Brugerne af tilbuddet har selv haft mulighed for, ved tilmelding, at give udtryk for hvad de 

ønskede at få ud af sundhedstjekket. Dette har givet de studerende mulighed for at forberede sig 

på forhånd. Brugerne har evalueret udbyttet af sundhedstjek som værende godt.  

Ergonomi-rådgivning (ergo + fys) 

Et team af fysioterapeut og ergoterapeut studerende har været ude på international enhed på 

sygeplejeuddannelsen og lave en ergonomisk vurdering af deres arbejdsplads. Denne 

aktivitet/leverance består af 3 gange besøg på arbejdspladsen. Første gang hvor de studerende er 

på besøg og hører de ansatte om deres problemer og behov, anden gang laver de studerende en 

observation og efterfølge en analyse. Tredje gang formidler de studerende deres fund og kommer 

med deres anbefalinger. I projektperioden E 12 afprøvede vi denne aktivitet for på den baggrund 

at vurdere, om det er et tiltag der kan/skal gentages i en sundhedsklinik i drift.   



 
20 

Evaluering af aktiviteten: 

Aktiviteten er ikke forløbet samarbejdsmæssigt som forventet. De studerende har været fra 14 

modul, og har følt sig tids- og interessemæssigt presset. "kulturforskellen" mellem fysioterapi og 

ergoterapi har været større end antaget og kræver ekstra støtte fra supervisor. Det er en aktivitet, 

der skal videreudvikles yderligere, før den skal i drift. Den er organisatorisk tungere at 

administrere, idet supervisor skal have en specialviden inden for ergonomi for at kunne vejlede de 

studerende. En kompetence ikke alle undervisere har.  

Lifestyle Redesign (ergo) 

Aktiviteten er udviklet i samarbejde mellem underviser og studerende i efteråret 2012. og 

afprøves forår 13. 

Evalueringen af aktiviteten 

De studerende får fagligt en del ud af at være medudvikler på et forløb, der kræver specifikke 

retningslinjer. Det kræver dog en del tid af de studerende, som kan være vanskelig at finde. Det 

tværfaglige perspektiv har manglet i dette forløb. 

 

Mødregrupper (jor + sundhedspl) 

"Mødregruppe" er et samarbejde mellem jordmoder- og sundhedsplejerskeuddannelsen, hvor 

der gennem kontakt til sundhedsplejerskerne på Nørrebro ”visiteres” en ny mødregruppe til 

sundhedsklinikken, som i et forløb på 2 mødegange opstartes af en gruppe på 3 

sundhedsplejerskestuderende og 2 jordemoderstuderende.  

 

Evaluering af aktiviteten: 

Aktiviteten er ikke evalueret, da tovholder fra sundhedsplejerskeuddannelsen har været 

sygemeldt. Både mødregruppe, sundhedsplejerske- og jordemoderstuderende har dog udtrykt 

tilfredshed med forløbet. 

 

Andre leverancer 

DHL stafet 

De sidste 2 år har Sundhedsklinikken stillet med en gruppe fysioterapeutstuderende, som har 

behandlet ømme ben hos Metropols ansatte, der har løbet DHL – stafet. Formålet var en god 

synliggørelse og omtale af klinikken for eventuelle fremtidige brugere. 

Evaluering af aktiviteten:  

Det er en aktivitet, der har brandet fysioterapeutuddannelsen ligeså meget som 

sundhedsklinikken. Det er ikke projektgruppens opfattelse, at brugerne adskiller mellem 

sundhedsklinikken og fys-udannelsen i denne sammenhæng. Mange af efterårets brugere i 

skadesambulatoriet kom med overbelastningskader fra netop DHL stafetten. Aktiviteten har levet 

op til formålet med at synligere muligheden for at få behandling som ansat og gjort vejen kortere 

til sundhedsklinikken – og skadesambulatoriet.  En aktivitet der bla. grundet løbets tidsmæssige 

placering krævede ekstra administration fra projektleder (få rekrutteret studerende i deres 
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sommerferie og få transporteret brikse mm i fælledparken). En omkostning, der skal medtænkes, 

hvis denne aktivitet skal fortsætte i sundhedsklinikregi. 

 Mad og Narrativ kostvejledning 

Projekt Sundhedsklinik Metropol er indgået i et samarbejde med et projekt på ernæring- og 

sundhedsuddannelsen. Samarbejdet indebærer, at ”Narrativ kostvejledning” projektet afprøver en 

ny kostvejledningsmetode på ti af Sundhedsklinikkens brugere i efteråret 2011.  

Projektet blev præcenteret for sundhedsklinikken studerende (til et fælles socialt arrangement), og 

det blev modtaget som et meget spændende oplæg. Metoderne, der udvikles i projektet mad og 

måltider, er siden udbudt som et valgfag på Sundhedsuddannelserne. 

 

Fællesarrangementer med studerende 

I løbet af projektperioden er der afholdt 8 fælles aften arrangementer for de "ansatte" studerende. 

Arrangementernes formål var at styrke de sociale relationer de studerende imellem, for derigennem 

at bidrage til en kollektiv følelse og en styrkelse af et praksisfællesskab.  

 

Udover at have et socialt fokus havde fællesarrangementer også et fagligt input. Der har været en 

workshop, hvor de studerende diskuterede tværprofessionelt arbejde i sundhedsklinikken. De 

studerendes udsagn har projektgruppen således brugt i organiseringen af aktiviteterne. Der har også 

været "gæster" udefra eksempelvis både landstræner og en spiller fra hjemløselandsholdet kom og 

holdt foredrag om dels det social pædagogiske projekt som hjemløselandsholdet er, og hvorledes 

livet som hjemløs og misbruger leves og hvordan man kommer videre. Et socialt realistisk oplæg som 

de studerende fra alle professionerne har fundet spændende og indsigtsvækkende. Et andet 

eksempel er et arrangement, hvor Forebyggelses Center Nørrebro afholdt et roadshow for vores 

studerende på klinikken omkring rygning og rygestop. Et givtigt input for alle sundhedsprofessionelle. 

Denne kontakt har ligeledes affødt et bachelorprojekt, som omhandler sundhedsprofessionelle 

(fysioterapeuter) som rygestoprådgiver.  

 

Sundhedsklinikken har hermed vist sig også at være et udstillingsvindue hvor projekter kan 

præsenteres for de studerende og kontakter til bachelorprojekter med praksistilknytning skabes.  

 

De studerende har været positive omkring fællesarrangementerne og understreger vigtighed i at 

lære hinanden at kende, og hvor givende det er, at være en del af et socialt netværk med andre 

studerende.  

 

Eksterne aktiviteter og leverancer 

”Ombold” - en NGO der arbejder med hjemløse og udsattes sundhed  

Sundhedsklinikken har indgået et samarbejde/partnerskab med Ombold. De studerende fra 

sundhedsklinikken har støttet hjemløselandholdet og landsdækkende fodboldstævner (brede 

stævner) for hjemløse og udsatte. De studerende undersøger/behandler spillere med akutte skader 

og rådgiver spillerne omkring gode madvaner.  Der deltager en supervisor med autorisation ved alle 

stævner og lign. aktiviteter. Spillerne fra hjemløselandsholdet, med Janek Majewicz som landtræner, 

bliver "screenet" to gange om året, mht. at kunne forebygge skader. De studerende undersøger 
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spillerne fysisk og kommer i samråd med supervisor med anbefalinger/råd til spilleren som 

landtræneren og spilleren skal være opmærksom på. Ligeledes kommer landsholdsspillerne i 

Sundhedsklinikkens åbningstid, hvis akutte skader opstår under træning.  

 

Igennem samarbejde med Ombold ansøgte sundhedsklinikken om at deltage som behandlere ved 

verdensmesterskaberne i Paris i sommeren 2011. Desværre var der afslag, idet arrangørerne 

allerede havde indgået aftaler.  

 

Sundhedsklinikken fortsatte i 2012 og 5 studerende samt en underviser deltog som behandlere 

ved VM i Mexico. Udover det danske landhold servicerede sundhedsklinikken andre deltagende 

lande i et vist omfang. Vi samarbejdede med det arrangerende behandlerteam (primært læger) i 

skadevurderinger, behandlinger og forebyggelse. Et givent samarbejde for alle parter, som 

resulterede i dialog omkring en aftale om at stille med et behandlerteam til næste års VM. Også 

dette samarbejde har affødt et bachelor projekt. En gruppe studerende fra 

Fysioterapeutuddannelsen har lavet en kvalitativ undersøgelse, der undersøger hvorledes 

påvirkningen af et forløb på hjemløselandsholdet ses af spillerne. 

 

Ny projektansøgning i et internationalt samarbejde 

I samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen i Norge, søger Sundhedsklinikken om at stille med et 

nordisk behandlerteam at studerende til VM i hjemløsefodbold 

Som udledning fra erfaringerne fra VM og en tidligere kontakt til Norge, undersøgte projektleder 

interessen for et fælles projekt, hvor studerende fra henholdsvis Norge og Danmark deltager som 

behandlere ved næste års VM for hjemløse. Interessen er gensidig også hos arrangørerne og der 

arbejdes på en fælles projektansøgning om eksterne midler i 2013. 

 

U-turn – Københavns kommune socialforvaltnings tilbud til unge, der har et forbrug af rusmidler 

Sundhedsklinikken har afprøvet et samarbejde med U-turn omkring en af deres aftengrupper for 

unge mellem 18-25. Vi samarbejdede om at stå for to aftener, hvor vi præsentere dem for viden om 

fysisk udfoldelse/styrketræning og sammen med tilberedte "low budget" sund mad samt testede de 

unges BMI mm.  

 

Evaluering af aktiviteten: 

Brugere og studerende interagere fint med hinanden og det var en god erfaring. Det er ikke blevet 

evalueret med U turn, men det er projektleders vurdering, at der manglede en klarere 

forventningsafstemning og præcisering af aktiviteten – specielt de sundhedsfaglig input og udbytte. 

De studerende har evalueret at det var en interessant og meningsgivende aktivitet. Der foreligger 

ikke nogen ny samarbejdsaftale og der skal samles op på kontakten, hvis noget lignende skal 

gentages. 

 

Foreningen Sjællandsgade bad  

Sundhedsklinikken har underskrevet en samarbejdsaftale med Sjællandsgade Bad mhp. at tilbyde 

sundhedsfremmende tiltag/aktiviteter for badets brugere. Aktiviteter, hvor de studerende kan øve 

deres formidlingskompetencer under andre organisatoriske rammer og til en bred diversitet af 

brugere. Sjællandsgade bad forventes åbnet igen 2013, hvor Sundhedsklinikken vil tilbyde 
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skadesambulatorie, sundhedstjek og kostvejledning. Vi forventer at starte med at tilbyde 

aktiviteterne enkelte gange, for at afdække behovet og tilpasse aktiviteterne. En 

fremgangsmåde,som vi har benyttet til alle vores aktiviteter, som har været god, for ikke at over-

estimere behovet for studerende i fht. brugere.  

 

Afdækning om et samarbejde med Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 

Sundhedsklinikken var i længere tid i dialog med Røde Kors, som var i gang med at etablere en 

klinik for udokumenterede migranter. Metropols rolle skulle være, at udleje lokaler til Røde Kors. 

Røde Kors var den ansvarlige instans (både administration og økonomi) for projektet for 

udokumenterede migranter. Sundhedsklinikken Metropol havde interesse i et samarbejde med 

Røde Kors gennem videndeling, idet Sundhedsklinikken Metropol også havde en fremtidsvision 

om at tilbyde sundhedstilbud til socialt udsatte borgere i lokalområdet. Der er dog ingen 

sammenfald med Røde Kors målgruppe. Sundhedsklinikken Metropols målgruppe er alle borgere i 

Danmark.  Røde Kors valgte i 11 time at placere deres klinik et andet sted og den eneste 

samarbejde vi har med Røde Kors på nuværende tidspunkt er netværkssamarbejde og der er ikke 

udsigt til yderligere samarbejde i øjeblikket.  
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  Klinikken i tal  

 
 

 

 

 

 

FORÅR 2011 

Udøvende i klinikken  

Der har i alt været 21 studerende, som har arbejdet i klinikken i F 11.  

9 fra fysioterapeutuddannelsen, 5 fra jordemoderuddannelsen og 7 fra Ernærings- og Sundhedsuddannelserne  

 

Aktiviteter 

Der er afholdt 28 konsultationer i skadesambulatoriet, 8 konsultationer til kostvejleding og 1 

fødselsforberedelse forløb (a 4 mødegange)  

Deltagelse ved 2 stævner med Ombold 

 

Klinikkens åbningstid 

Åbent 5 torsdage i tidsrummet 16-18 

 

 

 

EFTERÅR 2011 

Udøvende i klinikken 

Der har været i alt 26 studerende, som har arbejdet i klinikken i E 11.  

10 fra fysioterapeutuddannelsen, 8 fra jordemoderuddannelsen og 8 fra Ernærings- og 

Sundhedsuddannelserne  

 

Aktiviteter 

Der er afholdt 82 konsultationer i skadesambulatoriet, 20 konsultationer til kostvejledning og 2 

fødselsforberedelse forløb (a 5 mødegange) 

Deltagelses ved 2 stævner med Ombold, Behandlere ved DHL løb. Screening af 8 unge i samarbejde med  

U-turn  

  

Klinikkens åbningstid 

Åbent 11 torsdage i tidsrummet 16-18 
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FORÅR 2012   

Udøvende i klinikken 

Der har været i alt 41 studerende, som har arbejdet i klinikken i løbet af Foråret 2012.  

16 fra fysioterapeutuddannelsen, 9 fra jordemoderuddannelsen og 16 fra ernærings- og 

sundhedsuddannelserne 

 

Aktiviteter  

Der er afholdt 98 konsultationer i skadesambulatoriet, 24 konsultationer til kostvejledning og 2 

fødselsforberedelse forløb (a 6 mødegange).   

Åbent hus arrangement med fødselsfilm samt deltagelse i screening af Ombold spillere (landsholdet), 

Behandlere ved DHL løb og køkkenaktivitet med unge fra U-turn (anonym rådgivning til unge, varetaget af 

Københavns Kommune). 

 

Klinikkens åbningstid 

Åbent 13 torsdage i tidsrummet 16-18  

 

  

EFTERÅR 2012   

Udøvende i klinikken 

Der har været i alt 49 studerende, som har arbejdet i klinikken i løbet af Foråret 2012.  

18 fra fysioterapeutuddannelsen, 10 fra jordemoderuddannelsen, 8 fra ernærings- og 

sundhedsuddannelserne, 8 fra sygeplejeuddannelsen og 5 fra ergoterapeutuddannelsen 

 

Aktiviteter 

Der er afholdt 88 konsultationer i skadesambulatoriet, 18 konsultationer til kostvejledning, 14 

tværprofessionelle sundhedstjek, 2 fødselsforberedelse forløb (a 6 mødegange), 1 hold "mødregruppe" og 

1 ergonomitjek 

Deltagelse som behandlere ved VM for hjemløse i Mexico. Behandlere ved DHL løb.  

  

Klinikkens åbningstid 

Åbent 13 torsdage i tidsrummet 16-18 

 

Opsummering på interne aktiviteter 

Tilknyttede studerende 

■ 14 tværprofessionelle sundhedstjek  

■ 32 fra studerende Jordemoderuddannelsen. 

■ 39 studerende fra Ernæring og Sundhed 

■ 53 studerende fra Fysioterapeutuddannelsen 

■ 8 studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen 

■ 5 fra Ergoterapeutuddannelsen  

■ 3 fra sundhedsplejerskeuddannelsen 
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Gennemførte aktiviteter 

■ 7 fødsels- og familieforberedelseshold, hvor deltagerne (ca. 10 par) er kommet ca. 5 gange.  

■ 70 kostvejledninger, hvor brugerne har modtaget 1-2 vejledninger.  

■ 296 skadeskonsultationer, hvor brugerne har modtaget 1-5 vejledninger.  

■ 14 tværprofessionelle sundhedstjek  

■ 1 tværprofessionel ergonomisk gennemgang afholdt af Fysioterapeut og 

Ergoterapeutuddannelsen 

■ 1 mødregruppe hvor 6 nybagte forældre par deltog 2 gange 
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  Sundhedsklinikkens lærings- og sundhedssyn 

En af styrkerne i projektet, har været de forskellige projektdeltageres og uddannelser enighed og 

fokus mod et fælles mål. Der er arbejdet intenst og målrettet i projektets levetid og specielt første 

½ år i fase 2 på at skabe et ejerskab hos hver enkelt projektdeltager. Dertil har projektgruppen 

løbende diskuteret pædagogiske overvejelser og perspektiver på sundhed, som afsæt for tilgang 

til de studerende og hvorledes deres læring skulle foregå.  

Lærings og sundhedssyn på klinikken 

På Sundhedsklinikken arbejder vi ud fra en konstruktivistisk læringsforståelse. Vi anskuer individer 

som sociale konstruktioner, som alle indeholder levede kropsliggjorte erfaringer gennem sygdom, 

sundhed nydelse mm; sociale erfaringer, som forstås gennem sociale og kulturelle 

omstændigheder/begrænsninger og samtidig er vi som individ underlagt og styret af disciplinerende 

samfundsmæssige diskurser, der er dominerende for hvorledes vi lever. Hvert individ konstruerer sin 

egen opfattelse af virkeligheden og den kontekst, de er i.  Derfor er der ikke kun én sandhed om 

f.eks. én praksis situation, men lige så mange som der er individer. Når der sker læring ændrer vi 

vores eksisterende viden og handlemåder. Vores eksisterende systemer revideres og vores horisont 

udvides. Det er en individuel konstruktion og tolkning af indtryk og oplevelser oplevet i samspil med 

omverden. Vi påvirkes hele tiden og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i.   

 

På klinikken er de studerende aktivt medvirkende i planlægningen af aktiviteterne, og vi forsøger at 

skabe plads til diskussion, så de studerende i fællesskab, når til en form for fælles "vidensproduktion" 

såsom et fødselsforberedelseshold. Klinikkens læringsrum er kendetegnet ved, at der er god tid til at 

de studerende kan planlægge og udføre aktiviteter i tæt sparring med en supervisor og gruppen af 

andre studerende. Det skaber således gode muligheder for kobling af teori og praksis, samt 

refleksion. Dette sikrer motivation og engagement fra de studerende. På klinikken tilstræber vi 

dermed at skabe et praksisfællesskab, hvor studerende og undervisere deler en fælles interesse og 

indgår i en kollektiv udviklingsproces.  

 

Som underviser er det bl.a. vores opgave at facilitere de studerendes læring og udvikling. Vi er 

den professionelle part i det samarbejde, og har hovedansvaret for at lede samarbejdsprocessen 

på en måde, der optimerer den studerendes udviklingsforløb (Hermansen, 2004).  

 

Vi bestræber os på at være: åbne, undersøgende og anerkendende for andres synspunkter 

(undervisere fra andre professioner såvel som studerende), at være selvrefleksive, samt udvise 

respekt over de studerendes erfaringer og holdninger. Vi forsøger at skabe rum for dialog. Dialog 

virker motiverende, fordi de studerende bliver deltagere snarere end tilskuere. Vi grupperede 

dem i enkelte aktiviteter samt styrede og opfordrede til at de kom rundt at observerede de andre 

professioner i aktion. Vi forsøger at udnytte muligheden for, at de studerende udfordrer 

hinanden, men samtidig anerkender deres indbyrdes forskellige perspektiver (Herskin, 2001). 
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  Evaluering af de studerendes læringsudbytte 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af evalueringsmetode 

I denne del af rapporten beskrive først formål om metode for den valgte evalueringsform go 

herefter følger en beskrivelse af evalueringsresultater på de fire hovedområder, som er udvalg. 

 

Evalueringsformål 

Fokus for denne del af evalueringen er at afdække om og hvordan de uddannelsesmæssige formål 

er opnået. Det er projektgruppens vurdering, at de uddannelsesmæssige formål er komplekse og 

dermed ikke egnede til at evaluere ud fra en klassisk effektmåling. Evalueringens formål er derfor 

snarere at frembringe en forståelse af hvordan sundhedsklinikken som indsats påvirker - eller ikke 

påvirker - de ønskede uddannelsesmæssige formål, målt på de deltagende studerende og 

underviserers læringsudbytte.  

 

Fremgangsmåde og metode  

På baggrund af ovenstående har vi valgt at evaluere ud fra metoden ”Virkningsevaluering” som 

beskrevet af Peter Dahler-Larsen (2003) og Danmarks Evalueringsinstitut (2009).  

 

Virkningsevaluering er en processuel tilgang med fokus på at undersøge hvordan man når fra 

aktivitet til virkning. Evalueringen har taget udgangspunkt i en indsatsteori om hvordan en indsats 

virker. Indsatsteorien, som er udviklet af projektgruppen i sparring med projektets styre- og 

arbejdsgruppe, forklarer de logiske sammenhænge og kausaliteter, som forventes af 

sundhedsklinikkens aktiviteter. . Gennem evalueringen bliver de forskellige led i teorien testet og 

resultater af evalueringen kan således styrke eller mindske troen på at de påståede kausale 

relationer findes i virkeligheden (Dahler-Larsen 2003). 

 

Evalueringen er planlagt og gennemført af projektgruppen med sparring fra specialkonsulent Nete 

Niss Krogsgaard fra Metropols Forsknings- og Udviklingsenhed. 

 

Det empiriske materiale er indsamlet blandt studerende og undervisere tilknyttet Sundhedsklinik 

Metropol.  Dataindsamling er sket gennem kvalitative fokusgruppeinterview med klinikkens 

studerende og undervisere, dokumentstudier (skriftlige arbejder fra klinikkens studerende, 

mødereferater mm), spørgeskemaundersøgelse med klinikkens brugere samt logbogsnotater ført 

af underviserne i sundhedsklinikken.  

 

Da vi er interesserede i at undersøge, hvordan de studerende som gruppe lærer gennem 

interaktion med hinanden og med sundhedsklinikkens brugere, har vi valgt fokusgruppeinterview, 

som en egnet metode til at producere data om gruppers fortolkninger, interaktioner og normer 

(Halkier 2008). 
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Udvælgelsen af deltagere til interviews er foretaget dels ud fra et analytisk selektivt perspektiv (fx 

ud fra ønske om størst mulig diversitet), dels ud fra pragmatiske hensyn (hvem kan det på 

gældende tidspunkt). Der er i perioden juni – november 2012 udført 5 gruppeinterview med 

studerende (ét af disse var med nyuddannede, som i deres uddannelse havde deltaget i 

sundhedsklinikkens aktiviteter) + 1 interview m undervisere. 

 

Der har deltaget mellem 2 og 6 studerende fra forskellige uddannelser i hvert interview. 

Interviewformen starter med åbne spørgsmål, men struktureres mere med specifikke spørgsmål 

undervejs udarbejdet ud fra fokuspunkter hentet i indsatsteorien (tragtmodellen jvf. Halkier 

2008). 

 

I de studerendes tid i sundhedsklinikken producerer de forskellige skriftlige arbejder/produkter, 

dels på foranledning af de tilknyttede undervisere, dels på eget initiativ i forbindelse med andre 

uddannelsesaktiviteter. Det drejer sig fx om journalnotater, evalueringsopsamlinger på aktiviteter, 

læringskontrakter som udarbejdes ifm. bestemte aktiviteter i sundhedsklinikken, 

eksamensprojekter, fx bachelorprojekter hvor data er indsamlet i sundhedsklinikken, kliniske 

portfolio-refleksionsopgaver med afsæt i sundhedsklinikaktiviteter, portfoliomateriale fra 

selvtilrettelagt 13. modul forløb i sundhedsklinikken mm. 

 

Disse dokumenter indsamles i videst mulig omfang, som primære dokumenter, der kan give 

adgang til en analyse af de studerendes beskrivelse af egen læring. Den viden om de studerendes 

læring, som dokumenterne repræsenterer, er ikke primært produceret med evalueringen som 

formål (modsat fx interview). De er produceret af studerende i tæt sammenhæng med de 

læringsmæssige aktiviteter og rummer derfor en anden type viden, som adskiller sig fra data fra 

interview og observation, og dermed via metodetriangulering kan nuancere forståelserne af de 

læringsmæssige aspekter (Lynggaard 2010)  

 

Det samlede empiriske materiale er gennemlæst, kategoriseret og analyseret med afsæt i de i 

praksisteorien opstillede indikatorer på, hvad der er tegn på at der er opnået eller ikke opnået de 

forventede virkninger.  

 

Forestillinger bag indsatsen 

Virkningsevalueringen tager udgangspunkt i en række begrundede forestillinger om hvordan 

aktiviteterne i sundhedsklinikken og de indsatser, der er forbundet hermed, kan tænkes at lede til 

bestemte resultater. Disse forestillinger danner grundlag for indsatsteorien.  

 

Projektgruppen har arbejdet ud fra 4 hovedteser, som kort præsenteres her. 

 

Formål 1: At styrke koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne 

 De studerende får mulighed for at afprøve viden og metoder, og dermed koble teori og 

praksis 

 Underviserne får adgang til at vedligeholde og udvikle deres mono- og tværfaglige 

kompetencer.  

 Sundhedsklinikken danner ramme for valgfri forløb, empirisk dataudvikling ift. 

bachelorprojekter og lignende. 
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Formål 2: Udvikling af professionsrettede kompetencer: 

 De studerende udvikler kompetencer ift. at målrette behandling, vejledning og formidling 

til forskellige målgrupper. 

 De studerende udvikler selvstændighed ift. deres professionsfaglige kompetencer 

 

Formål 3: Udvikling af kompetencer til tværprofessionelt samarbejde 

 De studerende observerer hinanden og opnår forståelser for hvordan forskellige 

professioner kan bidrage med viden og kompetencer 

 De studerende samarbejder om aktiviteter og udvikler herigennem kompetencer ift. 

tværprofessionelt samarbejde 

 

Formål 4: Fokus på arbejde med social ulighed i sundhed 

 De studerende opnår gennem mødet med grupper af social udsatte en øget 

opmærksomhed ift. social ulighed i sundhed 

 De studerende udvikler kompetencer til at bidrage med konkrete velfærdsopgaver rettet 

mod social ulighed 

 

Evaluering af formål 1: At styrke koblingen mellem teori og praksis i 

uddannelserne 

Baggrund 

Et af Sundhedsklinikken væsentligste formål har været, at bidrage til professionsbachelor-

uddannelsernes praksisnærhed og dermed øge transfer mellem teori og praksis.  På klinikken 

arbejder de studerende med deres profession i praksis, og anvender teori og metode fra deres 

teoretiske undervisning. I dette læringsrum kan der udvikles og afprøves nye teorier, praksisformer 

og metoder. Sundhedsklinikken skaber hermed mulighed for, at de studerende og uddannelserne 

kan udføre udvalgte studieøvelser/aktiviteter, hvor praksisnærheden giver de studerende 

virkelighedsforståelse og optimerer deres læringsmuligheder.  

 

Ved at øge nærheden mellem det teoretiske og praktiske rum, kan de studerende opnå mulighed for 

at afprøve den teoretiske viden, de har fået - og trænes herved i transfer ved at anvende det de har 

lært i en situation, som i høj grad ligner den situation, de kommer til at stå i som færdiguddannede 

professionsudøvere.  

 

Et væsentlig element i denne transferproces er den feedback, de studerende får fra supervisorer og 

medstuderende fra egen eller andre uddannelser. Wahlgren og Aarkrog (2012) peger på, at praktisk 

problemløsning ikke i sig selv skaber en generel evne til problemløsning, men forudsætter at 

praksisrelaterede situationer og problemstillinger gøres til genstand for analyse og der derved skabes 

refleksion over læreprocessen. Dette understøttes i sundhedsklinikken ved forskellige former for 

feedback og refleksionsprocesser, som de studerende indgår i.  

 

De undervisere, som er tilknyttet sundhedsklinikken, får herved adgang til at vedligeholde og udvikle 

deres mono- og tværfaglige kompetencer. Underviserne får adgang til at se de studerende anvende 
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teori og metoder, som de selv eller kollegaer underviser i. Herved opstår mulighed for refleksion over 

sammenhængen mellem teori og praksis, samt erfaringer med de studerendes teori-praksis transfer.  

 

På baggrund af ovenstående forståelser, er denne indsatsteori fremkommet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsresultater 

 

De studerendes transferarbejde  

Adspurgt, hvad de har fået ud af at deltage i projektet, beskriver de studerende bl.a. det at få 

afprøvet noget af det, de har lært i de teoretiske dele af uddannelserne;  

 

”Man har prøvet noget af det man har lært af – og fundet ud af om man kan det.  [...] Jeg har lært 

meget ift. føle man har større overblik, man kan hurtigt sætte nye ting sammen, koble teorier 

videre – det er ellers svært at gøre i undervisningen, hvor man ikke ved hvor meget man kan 

bruge. Det gør det også spændende at arbejde med nogen, der har virkelige problemer – det gør 

det mere relevant end cases” 

Studerende fra Ernæring og Sundhed 

A1.  Borgere, 
Metropols ansatte og 
studerende stiller sig 

til rådighed for 
sundhedsklinikkens 

studerendes ”læring”

A3 De studerende 
får mulighed for at 
afprøve viden og 
metoder i en 
praksisnær
kontekst

A2. De studerende 
planlægger 

aktiviteter på 
baggrund af deres 
teoretiske viden

A4. Der sker en 
kobling mellem 
teori og praksis

A5. Der bygges bro 
mellem det der 

foregår på 
uddannelsesstedet 

og i praksis

B2 Underviserne får 
erfaringer med den 
kliniske virkelighed

B1.  Underviserne får 
mulighed for at 
tilrettelægge  og 

afholde 
undervisningsforløb i 

en praksiskontekst

Formål 1: At styrke koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne

C1. De studerende 
superviseres af 

Metropols 
undervisere

Professionsbachelor
uddannelsernes 
praksisnærhed 
styrkes

D1Sundhedsklinik-
ken danner ramme 
for valgfri forløb, 

empirisk 
dataudvilking ift

bachelorprojekter og 
lignende

B3 Underviserne 
inddrager oplevelser 
fra klinikkens praksis i 
deres øvrige 
undervisning og 
uddannelsesplan-
lægning 

C2. De studerende 
reflekterer over 
sammenhængen ml 
teori og praksis
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De studerende beskriver bl.a., hvordan de bruger den basale viden, de har fået tidligere i deres 

uddannelse i mødet med sundhedsklinikkens brugere; det kan fx være viden om den normale 

graviditet, fødsel og barsel, om arbejdsmedicin eller vejledningsteknikker. De studerende læser op 

på disse emner, inden de skal møde brugerne i sundhedsklinikken. 

 

Mange af de metoder, som de studerende har stiftet bekendtskab til i deres uddannelse (fx den 

motiverende samtale, klinisk ræsonnering i en fysioterapeutisk undersøgelse og didaktiske 

planlægningsredskaber) får de aktiveret i sundhedsklinikken.Sundhedsklinikken danner en god 

ramme for at afprøve forskellige undersøgelses-, vejlednings- og undervisningsteknikker og 

hermed også blive bevidst om egen rolle i forbindelse med brugen heraf. Dette gør de studerende 

også, når de er i deres kliniske perioder, men flere beskriver, hvordan de oplever sammenhængen 

mellem teori og praksis tættere i sundhedsklinikken, end i deres øvrige uddannelse;  

 

De studerende beskriver også, hvordan det har været nødvendigt at fordybe sig og søge ny eller 

uddybende viden inden for områder, som ikke er dækket af grunddannelsen, som fx om kost og 

gigt eller graviditet og motion. 

 

I samarbejdet med andre faggrupper oplever de studerende en udfordring af egne forståelser af 

brugergrupper, behandling og sundhedssyn. Fx diskuterede jordemoder- og 

sundhedsplejerskestuderende om de skulle tilbyde mødregruppen vejning af deres børn. Dette 

blev en anledning til en diskussion om synet på sundhedsfremme, forebyggelse og hvordan man 

styrker brugernes tro på egne ressourcer (self-efficay). På denne vis bliver også mere overordnede 

begreber og forståelser udfordret og sat i spil i forhold til en konkret praksis. 

 

De studerendes forberedelse giver dem altså mulighed for at repetere viden og indhente ny 

viden, hvor der er behov for det. I planlægning af aktiviteter aktiveres også viden om didaktik og 

vejledningsmetoder samt overvejelser om overordnede formål relateret til forståelser af 

sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. I de konkrete aktiviteter afprøves forskellige 

teknikker, metoder og modeller og gennem den efterfølgende opsamling og feedback får de 

studerende reflekteret over brugen af disse redskaber og deres egen rolle samt succeser og 

vanskeligheder i denne forbindelse.  

 

Det tyder herved på, at projektet bidrager til formål om at styrke professionsbachelor-

uddannelsernes praksisnærhed og sammenhængene mellem teori og praksis fra de studerendes 

perspektiv. Man kunne hævde, at denne praksisnærhed og teori/praksis transfer burde opfyldes i 

vekselvirkningen mellem de kliniske og teoretiske uddannelsesperioder, men mange 

undersøgelser og forskning peger på, at dette ikke altid er tilfældet (Wahlgren & Aarkrog 2012), 

hvilket flere studerende og påpeger i interviewene; 

 

Det er lidt to personligheder man har i løbet af uddannelsen - enten er man studerende eller 

også er man ude at have med patienter at gøre, og det ja, når man er det ene ryger den anden 

jo baggrunden og det kan godt være lidt svært at grave frem engang imellem. Men 

sundhedsklinikken kan rumme begge dele, og man kan holde begge ting ved lige. 

(Studerende fra Fysioterapeutuddannelsen) 
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Man kan tolke, at sundhedsklinikkens beliggenhed og rammer skaber mere ”nær transfer” og 

dermed øger de studerende transfermuligheder.  

 

De studerendes udtalelser peger på, at den specielle ”setting”, som Sundhedsklinikken udgør som 

læringsrum, har en positiv betydning for de deres læring, deres mulighed for at koble teori og 

praksis samt udvikling af professionsidentitet. 

 

Undervisernes adgang til praksis 

Underviserne, som er tilknyttet sundhedsklinikken, får herigennem adgang til det praksisfelt, som 

der uddannes til. Undervisernes deltager selv direkte i aktiviteterne eller superviserer de 

studerende i deres møde med brugerne af sundhedsklinikkens aktiviteter og får på denne måde 

adgang til deres fags ”brugere”, og herigennem også vedligeholdt nogle af deres egne 

professionsfaglige kompetencer. 

 

Underviserne kan trække på deres erfaringer fra sundhedsklinikken i deres øvrige undervisning 

ved at bruge eksempler hentet herfra, fx i undervisning om forebyggelse. Underviserne får egne 

erfaringer med tværfagligt samarbejde, som også inddrages i undervisningen på egne 

uddannelser og skærper fokus herpå.  

 

Sundhedsklinikken som ramme for andre studieaktiviteter 

Der er flere eksempler på, at sundhedsklinikken har fungeret som platform eller ramme for andre 

studieaktiviteter, uden at dette har været et primært formål eller der er gjort bevidste handlinger 

for at få disse aktiviteter i gang. Flere studerende har på eget initiativ koblet andre 

studieaktiviteter op på Sundhedsklinikken. Der er fx 2 bachelorprojekter i gang med indsamling af 

empiri eller anden tilknytning til aktiviteterne i sundhedsklinikken. Flere af disse projekter er 

koblet op på eksterne samarbejdspartnere til sundhedsklinikken, som fx ”Ombold” og 

”Forebyggelsescenter Nørrebro”. Der laves også et tværprofessionelt fys-jdm-bachelorprojekt om 

tværfaglige indsats i relation til graviditet og motion. Derudover har der været afviklet 

selvtilrettelagt forløb i valgfri modul 13, portfolio-refleksionsopgaver mm.  

 

To lektorer fra ESU har udviklet en ny vejledningsform; Narrativ kostvejledning og afprøvet denne 

i sundhedsklinikkens regi. På baggrund af dette, er der udviklet og udbudt et nyt valgfag i denne 

metode.  

 

Evaluering af formål 2: Udvikling af professionsrettede kompetencer 

Baggrund 

Det har været intentionen, at de studerende gennem deres aktiviteter i sundhedsklinikken får 

mulighed for at udvikle professionsrettede kompetencer ift at målrette behandling, vejledning og 

formidling til forskellige målgrupper samt udvikle selvstændighed i deres professionsudøvelse. 

Der er mulighed for at træne forskellige kompetencer i de forskellige aktiviteter; både kliniske 

kompetencer som fx blodtryks- og fedtprocentmåling, skulderundersøgelse mm. samt 

sundhedspædagogiske og kommunikative kompetencer i vejledning og rådgivning af brugerne.  
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De studerende arbejder sammen i teams både på tværs og inden for egen profession. I disse team 

er de studerende aktive i både udvikling, planlægning, udførelse og evaluering af aktiviterne og 

egen indsats.  

 

De studerende får feedback på deres kompetencer både fra brugerne, og efterfølgende som 

feedback fra medstuderende og undervisere og det er intensionen, at denne feedback og sparring 

med medstuderende danner grundlag for refleksion og udvikling af egne kompetencer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsresultater: 

 

Kompetencer, som man ikke ellers har mulighed for at tilegne sig 

Aktiviteterne i sundhedsklinikken er valgt ud bl.a. ud fra ønsket om at give de studerende 

mulighed for at afprøve aktiviteter, der ikke normalt indgår i uddannelserne, fx 

fødselsforberedelse, der pt. ikke tilbydes i det offentlige regi, og kostvejledning, som ikke alle 

studerende på Sundhed og ernæring får afprøvet gennem deres uddannelse. 

 

Det har vist sig også at være en væsentlig faktor for de studerendes motivation til at melde sig til 

Sundhedsklinikken.  

 

A1. De studerende 
planlægger og 
gennemfører tilbud om 
social- og sundheds-
ydelser til studerende, 
ansatte på Metropol og 
borgere i lokalmiljøet

B1. De studerende 
modtager supervision 
og feedback fra de 
tilknyttede undervisere 

A3. De studerende 
udvikler deres 
kompetencer gennem 
erfaring

A2. De studerende 
opnår erfaring med at 
målrette behandling, 
vejledning, rådgivning 
og formidling til 
forskellige målgrupper

A5. De studerende 
bliver kompetente og 

selvstændige 
fagprofessionelle

C1. De studerende 
modtager feedback fra 
med studerende fra 
både egen og andre 
uddannelser

Formål 2: Udvikling af professionsrettede kompetencer

Høj kvalitet i de 
fagprofessionelle 

ydelser til gavn for 
borgerne og  

velfærdssystemet

A4. De studerende 
udvikler deres 
kompetencer gennem 
refleksion over erfaring
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”Jeg meldte mig fordi jeg var i tvivl om det her fag var det rigtige for mig. Jeg ville gerne prøve at 

bruge faget på en anden måde, for har haft svært ved at føle mig hjemme i praktikken. Har haft 

fornemmelse af at det der med fødselsforberedelse var lige mig [...].  Genialt at kunne få lov til at 

prøve det her. Man har arbejdet med sit fag på en anden måde, hvor jeg har følt mig mere 

hjemme, Tænker; Hey, det her kan man også med mit fag. Vi laver ikke fødselsforberedelse i 

klinikken normalt, Så det er en unik mulighed og superfedt – jeg er blevet glad for mit fag igen”.  

(Studerende fra Jordemoderuddannelsen) 

 

En fysioterapeut, som nu er færdiguddannet, beskriver i interviewet, hvordan hun i 

sundhedsklinikken lærte gennem undersøgelse og klinisk ræsonnering at finde frem til diagnose 

og behandlingsmuligheder. I sit nuværende arbejde på et hospital er patienterne altid henvist 

med en diagnose, så hun bruger ikke disse kompetencer i hendes nuværende job. Men hendes 

erfaringer fra sundhedsklinikken gør, at hun har mod på at søge job i det private, hvor brugen af 

manuelle test mm vil være nødvendige. 

 

Udvikling af selvstændighed og fagidentitet 

Mange studerende fremhæver, hvordan de i sundhedsklinikken har udviklet sig fagligt, og fundet 

ud af, hvad de er gode til og dermed opnået øget sikkerhed i deres rolle som fagprofessionelle og 

øget selvstændighed.  

 

De studerendes rolle i sundhedsklinikken er anderledes, end når de er i klinisk praktik i deres 

uddannelser; I sundhedsklinikken er læringen i centrum og brugerne ved, at de kommer til 

studerende, som ikke er færdiguddannede ”eksperter”. Dette beskrives som en legitimitet til at 

man som studerende må øve, sig, lære og tage fejl, og at der dermed frigives rum til læringen. Det 

understreges også af flere studerende, at der ikke er en bedømmelse tilknyttet og at dette også 

har en positiv betydning for læringen.  

 

”I praktikken er man ”den lille jordemoder”. Folk kommer for at tale med jordemoderen – jeg er 

ikke den rigtige, men må gøre det så godt jeg kan, som en ”erstatning”. Her [i 

sundhedsklinikken] kommer de til os – De ved jo, når de tilmelder sig, at vi er studerende. Så vi 

er her på de vilkår, de har selv valgt. Derfor bliver det nemmere”.  

(Studerende fra Jordemoderuddannelsen) 

 

Udvikling af fagidentitet var ikke oprindelig et fokusområde i projektet, men gennem 

projektperioden har vi erfaret, at skabelse af fagidentitet og mulighederne herfor i 

sundhedsklinikken, spiller en central rolle for de deltagende studerende. Flere studerende har 

meldt sig, fordi de gennem de kliniske praktikker har oplevet det som svært, at indtage rolle som 

en professionel/autoritet/ekspert.  For disse studerende, har det at øve sig i rollen som autoritet 

og professionel, været et primært læringsmål. 

 

Brugernes feedback 

I projektet planlægningsfase diskuterede projektgruppen om de studerendes kompetenceniveau 

var tilstrækkelig højt til at ydelserne ville være attraktive for brugerne. Det krævede, at de faglige 

ydelser var gode, så sundhedsklinikken blev positivt omtalt, ellers ville der ikke kunne rekrutteres 

kunder. Gennem det høje antal tilmeldinger til sundhedsklinikkens ydelser og brugerevalueringen 
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gennemført via Enalyser + evaluering af enkelte ydelser med brugerne, er der givet udtryk for en 

generel stor tilfredshed med kvalitetsniveauet. En far fra et fødselsforberedelseshold udtrykker 

det således i den skriftlige evaluering af forløbet; ”De studerende, som stod for forløbet, var 

meget kompetente og man følte sig virkelig heldig, at have fået lov til at deltage  ”.  

 

Evaluering af formål 3: Udvikling af kompetencer til tværprofessionelt 

samarbejde 

Baggrund 

Der har i de seneste år været et øget fokus på tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde, både 

generelt i samfundet og især i sundhedsvæsenet. Danske Regioner sætter i deres 

uddannelsespolitiske udspil fra februar 2012 stor fokus på tværfaglighed og samarbejde. Danske 

Regioner udtrykker ønske om, at det skal være en central del af uddannelserne, således at 

medarbejderne kender hinandens arbejdsområder og ved, hvordan de kan bruge hinandens 

kompetencer11. 

 

Dansk selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde (IPLS) beskriver formålet med tværfagligt 

samarbejde således:  

 

"At fremme en sammenhængende og inddragende praksis mellem sundhedsvæsenets brugere, de 

forskellige professioner og sektorer samt styrke gensidig faglig anerkendelse og respekt blandt 

ligeværdige samarbejdspartnere" (ILPS 2009). 

 

Metropols studerende har tidligere på deres uddannelse beskæftiget sig med tværprofessionelt 

samarbejde på Modul 5, der sigter mod, at de studerende udvikler kompetencer til at indgå i et 

tværprofessionelt samarbejde, samtidig med at den enkelte studerendes monoprofessionelle 

kompetencer udvikles, udfordres og sættes i spil.    

 

På Sundhedsklinik Metropol indgår studerende fra 6 forskellige professioner. Dermed er der 

mulighed for tværprofessionel interaktion og mulighed for at udvikle et fælles kundskabsgrundlag på 

tværs af professioner. Det tværprofessionelle møde kan også stimulere den faglige udvikling inden 

for de bidragende professioner (Lauvås & Lauvås 2010).  

 

I projektet er det tilstræbt, at samarbejdet mellem studerende og undervisere bliver gennemført som 

en organisering, der betyder at de studerende interagerer med hinanden og gennem 

relationsdannelse bliver gensidigt forpligtet til at bidrage med egne kompetencer til fællesskabet. De 

studerende lærer både ved at arbejde parallelt, og observere hinanden og ved reelt samarbejde om 

konkrete aktiviteter/brugere. Et væsentligt element i denne læring er fælles refleksioner og gensidig 

feedback både i planlægning og efter udførelse af aktiviteter. 

  

                                                           
11

 Danske Regioner; Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, Uddannelsespolitisk oplæg, februar 2012. 
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Evalueringsresultater 

De studerende beskriver sundhedsklinikken som et udfordrende og anderledes læringsrum, hvor de 

lærer med og af hinanden på tværs af professioner, og dermed opnår indsigt i hvordan de forskellige 

professioner kan bidrage med viden og kompetencer, og dermed samarbejde til brugerens bedste.  

 

Flere af sundhedsklinikkens aktiviteter er tværprofessionelt forankret, fx; fødselsforberedelse (jdm, 

fys, esu), sundhedstjek (esu, syk), mødregruppe (jdm, sundpl), ergonomiteam (ergo,fys), aktiviteter m 

socialt udsatte i ”Ombold” og ”U-turn” (fys, esu). 

Derudover har det været intensionen, at alle studerende én gang pr ”sæson” går med hinanden og se 

de andre professioner i aktion, fx at en fysioterapeutstuderende er med til kostvejledning. Der har 

også været afholdt flere fællesarrangementer for klinikkens studerende med faglige oplæg og sociale 

aktiviteter.  

 

De studerende har i forskellig grad mødtes inden og planlagt aktiviteterne, udført dem samen og 

evalueret deres egen indsats sammen. Planlægningsmøderne har givet anledning til videndeling og 

udfordring af de forskellige professioners grundantagelser.  

 

 

 

           

A1. Afholdelse af 
tværprof. 

aktiviteter som fx 
Fødsels- og 

familie-
forberedelse

A2. Interaktion 
ml fagligheder: 

Tværprof. 
planlægning af FF

A3. De studerende 
deler viden og 
forståelse for 
målgruppens 

behov

A4. Udvikling af 
fælles kundskabs-

grundlag:
De studerende får konkrete 
oplevelser og forståelser af 

hvordan de forskellige 
professioner kan bidrage 

med viden og kompetencer

A5. De studerendes 
motivation for  og 
kompetencer til  

tværprof. 
samarbejde er øget

A3.1.De 
studerende 

arbejder parallelt 
og deltager i 
hinandens 

undervisning

A2.1. Interaktion 
ml fagligheder: 

Tværprof. 
afholdelse af FF

Formål 3: Udvikling af kompetencer til tværprofessionelt samarbejde

B1. De 
studerende 
deltager i 
hinandens 
aktiviteter

Velfærdssamfundet 
udvikles til gavn for 

borgerne.

Professionerne
samarbejder
med afsæt i den 
enkelte borgers
behov.

B2. De studerende 
giver hinanden 

feedback og 
sparring

C1. Der afsluttes 
hver uge med 

fælles opsamling 
/erfarings-
udveksling

D1. Der laves 3 
faglige/sociale 

arrangementer for 
klinikkens 

studerende hver 
sæson
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Kendskab til andres faglighed giver ny forståelse af ens egen… 

Generelt siger mange studerende, at de har fået øget kendskab til de andres fagligheder, og dermed 

til hvad de andre og de selv kan. De har lært noget fagligt, som de selv kan bruge i mødet med 

fremtidige brugere og ved at have fået øget kendskab til andre professioner, mener de, at de oftere 

vil henvise brugere og kunne forklare dem, hvad de kan tilbyde.  

 

”Jeg var med til en fys-behandling af en gravid med isciassmerter. Normalt tænker jeg tit; 

”Sådan er det jo, at være gravid – det trykker på nogle nerver og så må man leve med at have 

lidt ondt”. Men jeg så her, at det jo faktisk hjalp, så det kan måske godt betale sig at henvise til 

nogle folk, der har forstand på det og som kan gøre noget for at det går væk. Jeg har også helt 

konkret brugt det med at lave venepumpeøvelser og tømme bækkenet før man laver 

bækkenbundstræning, til kvinder med ødemer og åreknuder.”  

(Færdiguddannet jordemoder) 

  

De studerende bliver også mere bevidste om deres egen faglighed og viden. Den studerende herover 

beskriver den øgede opmærksom på begrænsningerne af egen viden, men det tværprofessionelle 

møde giver også anledning til en ny forståelse af egen ekspertise. En underviser beskriver, hvordan 

esu-studerende efter sundhedstjek sammen med spl studerende, giver udtryk for, at de nu tydeligere 

kan se, hvor stor en viden, de selv egentlig har om kost og ernæring – viden, som de ellers godt kan 

tro er almenviden. ”Man kan godt indimellem føle, at alle kan det samme, når man går på 

uddannelse. Men sundhedsklinikken viser, at man faktisk kan noget, andre ikke kan…”  

(Studerende fra Ernæring og Sundhed). 

 

Det tværprofessionelle møde giver anledning til refleksioner over forskellige tilgange til brugerne og 

til at egne fagforståelser udfordres. Eksempelvis når jordemoder- og sundhedsplejerskestuderende 

diskuterer, om det ud fra et sundhedsfremmeperspektiv er godt eller skidt at tilbyde mødregruppen 

at veje deres børn.  Et andet eksempel er spl og esu, der havde meget forskelligt syn på om de skulle 

bære uniform/metropol t-shirt, navneskilt eller bare være ”civile” i mødet med brugerne i 

sundhedstjek. Af de studerendes læringskontrakter kan det efterfølgende ses, hvordan de reflekterer 

over at spl generelt er mere ”konfronterende og direkte” og esu går mere ”stille til værks og tager 

omveje”. Flere studerende angiver som læringsmål, at de vil øve sig på at bruge andre tilgange.  

 

Tværfagligheden skal faciliteres 

I starten af projektet blev der afholdt workshops med de tilknyttede studerende for at udvikle nye 

ideer til tværprofessionelle aktiviteter. Her kom ikke ret mange nye ideer. Intensionen om at alle 

skulle følge andre aktiviteter én gang pr sæson har også været svær at gennemføre pga. manglende 

opbakning fra de studerende.  

 

Når der i projektet er blevet inddraget nye faggrupper og fx kostvejledning blev ændret til en 

flerfaglig aktivitet (sundhedstjek) mødte det umiddelbar modstand hos de tilknyttede studerende. Så 

selv om de studerende efterfølgende evaluerer de tværprofessionelle samarbejde positivt, så er det 

ikke umiddelbart noget, som opstår spontant eller på deres eget initiativ. Underviserne oplever, 

hvordan der er behov for at de leder vejen og hjælper de studerende til at få øje på de mulige 

tværprofessionelle synergier. 
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I en enkelt aktivitet er det tværprofessionelle samarbejde ikke lykkedes i så høj grad. Her angiver en 

studerende, at hun ikke har kunnet se, hvad hun skulle bruge fysioterapeuten til.  

 

Der er derfor erfaring for, at det kræver facilitering fra de deltagende undervisere, for at få det 

tværprofessionelle i fokus, men at det også rummer et meget stort læringspotentiale. En underviser 

beskriver hvordan de studerende er glade for det tværfaglige, men at det skal ”…tvinges lidt igennem 

en gang imellem”. Modstanden bunder måske i, at de forsøger at være sikre på deres egen faglighed. 

Næsten alle studerende, der har været involveret i de tværprofessionelle aktiviteter udtrykker stort 

udbytte af dette og motivation for at arbejde tværprofessionelt både i og efter endt uddannelse. 

 

Undervisernes erfaringer med tværprofessionalitet 

Underviserne (som også udgør projektgruppen) kommer fra 5 forskellige professioner og har dermed 

også opnået erfaringer med tværprofessionelt samarbejde i mødet med hinanden og med de 

tilknyttede studerende. Der er opnået dybere forståelse for hinandens fagligheder og en større 

indsigt i de andre professioner. Derudover er der gennem den fælles pædagogiske praksis med 

vejledning og feedback til studerende sket en gensidig inspiration, som har haft afsmittende effekt på 

undervisernes praksis i egen uddannelse. Der bruges fx eksempler fra sundhedsklinikken, når der 

undervises i ”forebyggelse”, og pædagogiske redskaber udviklet i sundhedsklinikken tages med, og 

bruges i andre uddannelsessammenhænge.  

 

Evaluering af formål 4: Fokus på arbejde med social ulighed i sundhed 

Baggrund 

Danmark har, trods relativ lav økonomisk ulighed og et lige og let tilgængeligt sundhedsvæsen, 

alligevel en voksende ulighed i dødelighed. Sundhedsstyrelsen påpeger derfor, at det er en 

væsentligt samfundsmæssig udfordring, at reducere den sociale ulighed i sundhed i arbejdet med 

sundhedsfremme, forebyggelse og behandling (Sundhedsstyrelsen: Fakta om ulighed i sundhed)  

 

Begrebet social ulighed i sundhed beskriver det faktum, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt 

skævt fordelt i samfundet. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt set, jo højere 

sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Den sociale ulighed kommer til udtryk både som en 

gradvis ulighed i den brede befolkning og som ulighed i forhold til særligt udsatte grupper, som fx 

narkomaner og hjemløse (Sundhedsstyrelsen: Fakta om ulighed i sundhed). Den sociale ulighed i 

sundhed er derfor et vigtigt emne for sundhedsuddannelserne at forholde sig til. Hvis den sociale 

ulighed skal reduceres, skal der laves et tæt samarbejde mellem flere fagområder og sektorer. 

(Sundhedsstyrelsen 2011)  

 

Sundhedsklinikken Metropol ligger i Sigurdsgade, på grænsen mellem Østerbro, Nørrebro og 

Nordvest. Middelalderlevetiden på Nørrebro er fem år kortere end på Østerbro (2200N.dk). Med 

denne geografiske beliggenhed i et område med sociale problemer og ghettoer, synes det derfor 

relevant, at målrette klinikkens udadvendte aktiviteter mod grupper af socialt udsatte, hvilket 

som beskrevet andetsteds i denne rapport, har været udfordret af den lange ventetid på den 

ministerielle tilladelse til at åbne dørene for eksterne brugere af sundhedsklinikkens ydelser.  
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Der har dog i hele projektperioden været et samarbejde med NGO-organisationen ”ombold” som 

bruger fodbold som et socialpædagogisk redskab til at støtte hjemløse og socialt udsatte 

(www.ombold.dk). Det har primært været de fysioterapeutstuderende, og få studerende fra 

Ernæring og Sundhed, som har deltaget i disse aktiviteter. Der er desuden været enkelte 

arrangementer med brugernes i København Kommunes projekt ”U-turn”, hvor brugerne er unge 

misbrugere. Derudover har der været holdt flere faglige arrangementer med besøg og oplæg fra 

bl.a. Omboldspillere, Forebyggelsescenter Nørrebro om rygestop, og en sundhedsplejerske om 

indsatser ift. at forebygge vold i familier.  

Det har været forhåbningen, at de studerende gennem mødet med grupper af social udsatte 

opnår en øget opmærksomhed på social ulighed i sundhed og herigennem udvikler kompetencer 

til at bidrage med konkrete velfærdsopgaver rettet mod udsatte grupper og generelt mod ulighed 

i sundhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsresultater 

De studerendes engagement i arbejdet med grupper af socialt udsatte 

Mange studerende har ønsket at deltage i aktiviteterne rettet mod socialt udsatte, men der har 

også været enkelte situationer, hvor det har været sværere at rekruttere. De studerende, som har 

deltaget har udtrykt stor begejstring for at arbejde med en anden målgruppe, end de ellers typisk 

møder. 

A1. Samarbejde med 

Ombold 

A2. De 
studerende 
deltager i 

aktiviteten med 
socialt udsatte

A3. De studerende går i 

dialog med hjemløse og 

udsatte

A4. De studerende bliver 

opmærksomme på en 

”andethed” ift deres egen 

livsførelse

A5 De studerende udvikler 

åbenhed og øget refleksion for 

udsatte gruppers  livsførelse

A6. De studerendes 
motivation for  og 
indsigt i at arbejde 

med udsatte grupper 
er øget

Udvikling af 
velfærdsindsats

er rettet mod 
social ulighed

C1. Aktiviteter på 

Sjællands-gade Bad

Mindsket 
stigmatisering af 
socialt udsatte 

borgere og andre 
minoriteter

B1. Aktiviteter i projekt 

U-turn
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bliver 

opmærksomme på 
en ”andethed” ift

deres egen 
livsførelse

A5 De studerende 
udvikler åbenhed og 
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B1. Aktiviteter i 
projekt U-turn

Formål 4: Fokus på arbejde med social ulighed i sundhed
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De studerende, der har været engagerede i aktiviteterne med socialt udsatte, udtrykker stort 

udbytte af dette og ønsker at arbejde videre med denne målgruppe efter endt uddannelse. En 

færdiguddannet fysioterapeut, som har været i sundhedsklinikken i sin studietid, beskriver 

hvordan hun bruger erfaringerne fra mødet med hjemløse i sit nuværende arbejder på Bispebjerg 

hospital, som også har mange socialt udsatte i sit optageområde.  

 

Den anderledes målgruppe udfordrer de kommunikative og pædagogiske kompetencer 

De socialt udsatte har ikke den samme baggrundsviden, som de andre brugere, de studerende 

møder i sundhedsklinikken. De studerende beskriver, hvordan det derfor udfordrer dem til at 

forklare tingene mere ”i øjenhøjde” og ikke bruge fagtermer, når de skal beskrive, forklare og 

begrunde.  

 

De studerende beskriver, hvordan det har været nødvendigt at skabe en relation og opbygge tillid 

over tid, hvilket har været muligt, fordi de har været tilknyttet ombold-landholdet gennem en 

længere periode og således mødt spillere flere gange og sidst i forløbet fulgt dem tæt under 

verdensmesterskaberne for hjemløsefodbold i Mexico.  

 

En studerende beskriver hvordan ”man prøver at spore sig ind på dem, for at se, hvad man kan 

komme igennem med”, og beskriver hermed, hvordan kommunikationen i højere grad tager 

udgangspunkt i det enkelte individ, dennes ressourcer og aktuelle handlekompetencer.  

 

Generelt beskriver de studerende kommunikationen med de socialt udsatte som nem, de er åbne 

og direkte og meget nysgerrige. Men især pigerne har også oplevet nogle spillere som 

grænseoverskridende og seksualiserende i deres sprogbrug, hvilket har giver nye udfordringer i 

kommunikationen. Det har lært dem at sætte grænser og givet dem erfaringer med balancen 

mellem at være i den professionelle rolle og den personlige relation, som de også beskriver som 

væsentlig i mødet.  

 

Billedet af socialt udsatte nuanceres 

De studerende beskriver på forskellig vis, hvordan gruppen af hjemløse og socialt udsatte er 

anderledes, end de havde forestillet sig,  

 

”Man danner sig så mange billeder om, hvad en hjemløs er. Det var et helt andet billede, der 

mødte mig; unge mennesker, der ikke er voldsomt kropsligt usoignerede og i rimelig godt vigør”  

(studerende fra Fysioterapeutuddannelsen)  

 

De beskriver også hvordan spillerne er mere åbne og tillidsfulde, end de havde regnet med og 

viser herved, hvordan de får flyttet og nuanceret nogle af de forforståelser de har om denne 

gruppe. De reflekterer også over baggrunden for, at omboldspillerne er endt som hjemløse og 

socialt udsatte; I mødet har de fået kendskab til spillernes baggrund og historier og spejler disse i 

deres egen livshistorie, ”havde jeg været født af samme mor og stået med de samme sociale 

udfordringer, kunne det ligeså godt havde været mig…” (studerende fra 

Fysioterapeutuddannelsen) 
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Mødet udfordrer til anderledes sundhedsforståelse 

De studerende beskriver de socialt udsatte som ”ikke særlig sundhedsbevidste”. De har en anden 

livsstil end dem selv og lever af ”pizza, kaffe og en masse smøger”. De studerende reflekter over, 

hvordan denne målgruppe har viden om, at det ikke er sundt at leve på den måde, men ikke har 

overskuddet til at ændre deres handlinger; ”De er bevidste, men magter ikke opgaven”.  

 

De beskriver, hvordan målgruppen har været igennem et hårdt liv med mange svigt og hvordan 

de gennem de sociale processer ifm fodbold, oplever at være en del af en gruppe. Det, at blive 

mødt med et knus eller være manglet, hvis man ikke kommer til træning, er vigtigt for spillerne i 

ombold, fortæller de studerende og reflekterer hermed over hvad ”det gode liv” er for disse 

mennesker og hvilken indsats, der har størst betydning, hvor de står lige nu i deres liv.  

 

De fysioterapeutstuderende føler, at de har bidraget til de hjemløses sundhed fx ved at gøre dem 

mere opmærksomme på deres krop, ved at spørge til hvordan den føles; de oplever, at det flytter 

spillerne, så flere bliver opmærksomme på deres krop og nysgerrige på at lære om kroppen. Den 

fysiske kontakt opleves også som betydningsfuldt på flere planer, den er med til at bevidstgøre 

spillere om deres krop og fysiske tilstand, men også med til at skabe tillid og øge deres sundhed; 

”bare det at få en hånd på skulderen gør at de siger, nu har jeg det bedre” 

 

Opsamling på evalueringsresultater  

Langt hen af vejen er indsatsteorierne blevet bekræftet gennem evalueringen og man kan derfor 

sige, at Sundhedsklinikken har potentiale til at give de ønskede effekter på de studerendes læring.  

 

Det, at rekrutteringen i projektperioden, har været baseret på frivillighed, kan have en positiv 

betydning ift. effekten af læring, da motivation og engagement, er en vigtig faktor for læring 

generelt og for tranfer (Illeris 2009 + Wahlgren & Aarkrog 2012). Dette må tages med i 

overvejelserne ift. om deltagelse i sundhedsklinikkens aktiviteter fortsat skal ske på frivillig basis 

eller indgå som en obligatorisk del af uddannelserne.  

 

I sundhedsklinikken har de studerende været centrale agenter i deres egen læring og indgået i et 

praksisfællesskab med andre studerende og undervisere. Praksisfællesskaber er, ifølge Wenger 

(2004), kendetegnet ved tre dimensioner: gensidigt engagement, fælles virksomhed og fælles 

repertoire12.  

 

                                                           

12 Gensidigt engagement opstår, når individer er engageret i handlinger, hvis mening de sammen forhandler. De 
enkeltes individers rolle eller gensidige relationer er ligeledes løbende til forhandling gennem det gensidige 
engagement medlemmerne imellem.  
Fælles virksomhed indbefatter, at flere individer foretager sig noget sammen. Det er under udøvelsen af selve 
virksomheden eller handlingen, at denne fælles virksomhed forhandles og defineres.  
Fælles repertoire dækker over fælles måder at tænke, handle og tale på. Det er med andre ord et fællesskabs fælles 
ressourcer. Centralt for fælles repertoire er endvidere, at det enkelte individ definerer og opfatter sig som værende en 
del af fællesskabet. (Wenger 2004) 
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Når Metropols studerende er i klinisk praktik, indgår de som perifere deltagere i allerede 

veletablerede praksisfællesskaber, og må dermed starte med at observere og socialisere sig ind i 

fx en hospitalsafdelings virksomhed, eksisterende rutiner, sprog og praksisser. Dette giver, ifølge 

sociale læringsteorier, begrænset adgang til læring. 

 

I sundhedsklinikken etablerer de studerende et praksisfællesskab sammen med andre studerende 

og undervisere, og kommer derfor til at udgøre ”kernen” af dette praksisfælleskab. Gennem 

gensidigt engagement har de som legitime deltagere ”adgang” til at indgå i forhandlinger om den 

fælles virksomhed og repertoire.  

 

Der er gennem projektperioden set mange eksempler på, hvordan de studerende indgår i disse 

meningsforhandlinger om hvad der har værdi, fx ift. brugernes sundhed, deres egne forståelser af 

profession, sundhed mm. På planlægningsmøder og gennem deres fælles praksis forhandler 

eksempelvis sygeplejerske- og sundheds- og ernæringsstuderende sig frem til forståelser af hvad 

et sundhedstjek er, og udvikler herved et repertoire af fælles sprog og rutiner. I denne forståelse 

af læring, har sundhedsklinikken en høj læringsværdi pga. den direkte adgang til 

praksisfællesskabet. Dette kræver dog fastholdelse af gensidigt engagement samt rammer, der 

faciliterer meningsforhandlinger om den fælles praksis, så de studerende ikke blot leverer 

individuelle ydelser.  

 

På baggrund af evalueringer og de indhentede erfaringer gennem arbejdet med projekt 

sundhedsklinik, vil projektgruppen fremhæve nedenstående faktorer, som unikke og væsentlige 

ift. det læringsrum, Sundhedsklinikken har som potentiale: 

 

 Det tværprofessionelle samarbejde 

 Sparring og refleksionsrum m ”peers”/andre studerende 

 Den store selvstændighed, der arbejdes med 

 Det vurderingsfri rum  

 Et læringsrum, hvor læring er en præmis, som er klar for alle 

 Bygger på engagement fra alle involverede (betinget af frivilligheden?) 

 Dannelsen af et praksisfællesskab 
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  Bilagsfortegnelse 

 

 

 

 

 

 

 
Bilag 1: Svar på ansøgning om at bruge ’Sundhedsklinik Metropol’ som læringsrum i 

professionsbacheloruddannelser 

Brev fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 15. oktober 2012 

 

Bilag 2: Samlet regnskab for Projekt Sundhedsklinik 

 

Bilag 3: Projektskabelon med budget 

 

Bilag 4: Overslag over budget for fremtidig drift af Sundhedsklinik Metropol 


