
 

 

 

En virtuel virkelighedstro fødegang 
2013 – 2014 

 
 

Afrapportering UDDX eksperimentpuljen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    
Vi investerer i din fremtid 

DEN EUROPÆISKE UNION 

 

Den Europæiske Socialfond 



DEN EUROPÆISKE UNION 

Den Europæiske Socialfond 

Vi investerer i din fremtid 

 

 

 

 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse ...........................................................................................................................................................................2 
Opsamling på eksperiment.................................................................................................................................................................3 
Fag og fagligheder på nye måder ......................................................................................................................................................4 

Bilag ....................................................................................................................................................................................................7 



Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 3 

DEN EUROPÆISKE UNION 

Den Europæiske Socialfond 

Vi investerer i din fremtid 

 

 

 
 
Opsamling på eksperiment. 

Et uddannelseseksperiment er første skridt i et uopdyrket land, hvor nye praksisser afprøves, og hvor man undersøger, 

hvordan nye praksisser virker og kan være med til at skabe værdi. Eksperimenterne tager afsæt i et formuleret, 

strategisk forandringsbehov, som aktuelt præger uddannelsen. De er innovative og drevet af en nysgerrighed til at 

afprøve nye veje at gå, og udfordre det man ’plejer’ at gøre. 

  Fag og fagligheder på nye måder 

Uddannelsespolitisk og forskningsmæssigt er der sket en bevægelse fra fokus på fag-fagligt indhold til et fokus på 

slutkompetencer, der går på tværs af fag og fagligheder. Dette fordrer, at uddannelsesinstitutionerne gentænker fag 

og faglighed i denne nye kontekst, og undersøger hvilke fag og fagligheder der sikrer, at elever og studerende opnår 

de nødvendige kompetencer, og hvilke slutkompetencer der er vigtige på et globalt orienteret arbejdsmarked. Der er 

desuden en øget uddannelsespolitisk opmærksomhed på inddragelse af elever og studerende som velfærdsudviklere og 

som medansvarlige for at levere dimittender, der tager ansvar for udviklingen af deres arbejdsplads. 

 

I indsatsen ”Fag og  faglighed på nye måder ” er der med andre ord et politisk fokus på uddannelsernes kvalitet, og 

hvordan de bistår udviklingen af fremtidens medarbejder. 

 

Indsatsen Fag og faglighed på nye måder indgår i program 1, hvor der arbejdes med at skabe kompetencer i  

verdensklasse. Programmet forholder sig til den faglige ballast, de færdiguddannede har med sig, når de afslutter 

deres uddannelse. For at sikre at den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse, arbejder programmet med 

den pædagogiske praksis, den uddannelsessøgende møder – dvs. ’lærerens gøren mod elevens læring’. 

 

Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under indsatsen ”Fag og 

fagligheder på nye måder”. Dette eksperiment er stadig er i proces. Eksperimenterne er delt ind i tre dele svarende til 

de tre delindsatser de bidrager til: 

 

• Delindsats 1: Udvikling af undervisningsforløb med nye fagligheder 

• Delindsats 2: Elev- og studenterinddragelse 

• Delindsats 3: Uddannelsesplanlægning tænkt på ny 
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Nedenstående eksperiment er startet som et puljeeksperiment. I slutfasen af eksperimentet blev det besluttet, at den 

grundlæggende idé for eksperimentet lægger sig tæt op ad grundtanken i indsatsen ”fag og faglighed på nye måder”, 

hvorfor eksperimentet præsenteres under denne indsats. Eksperimentet er præsenteret ved den afsluttende 

konference d. 8.10.2014 i form af en poster (Bilag 1) 

 

En virtuel virkelighedstro fødegang 

Eksperimentet danner afsæt for udviklingen af et e-læringsprogram, hvor antagelsen er at integrering af IT i form af et 

POV e-læringsprogram (en virtuel fødestue), udarbejdet med udgangspunkt i pædagogiske og didaktiske overvejelser, 

vil kunne understøtte sammenhængen mellem uddannelsens teoretiske og kliniske dele. Point Of View (POV), er en 

betegnelse der indikerer at deltageren er til stede virtuelt, og ikke i form af en avatar eller anden personsubstitut.  

 

Den faglige og pædagogiske antagelse: Som noget ganske nyt er jordemoderuddannelsen begyndt at opleve frafald 

under uddannelse. Noget, der tidligere var nærmest ikke-eksisterende. De foreløbige analyser tyder på, at det 

overvejende er unge studerende der er optaget på studiet via gymnasialt gennemsnit, der frafalder. Analyserne peger 

på, at det oftest sker i det første møde med praktikken. Der er altså grund til at kigge på overgangen mellem teori og 

praksis – Transfer. Kan undervisningen tilrettelægges, så de studerende i højere grad får forståelse for, og føler sig 

rustet til at indgå i arbejdet på en fødegang – og derigennem måske vælge at gennemføre uddannelsen frem for at 

opgive. Ved at anvende varierede undervisningsmetoder, understøttes de studerende evne til læring. E-læring kan 

benyttes af flere årsager: E-læringsformen er tidsmæssigt fleksibel, idet den studerende selv kan vælge hvor og 

hvornår læringen finder sted, hvilket kan medvirke til at understøtte ansvaret for egen læring og øge motivationen; 

denne fleksibilitet kan hjælpe den studerende til at bearbejde stoffet i eget tempo. Brug af e-læring kan ligeledes 

skabe bedre tid på de teoretiske kurser ved at en del af undervisningsstoffet konverteres til e-læring, og 

undervisningsformen muliggør endvidere differentiering i forhold til de studerendes forudsætninger. Yderligere kan 

man anvende e-læring for studerende, der er i praktik, således at man her kan træne nødvendig baggrundsteori. 

Integrering af IT med udgangspunkt i pædagogiske og didaktiske overvejelser, vil således kunne understøtte 

sammenhængen mellem uddannelsens teoretiske og kliniske del, da der fx kan etableres virtuelle miljøer, hvor den 

Jordemoderstuderende kan træde ind på en virkelighedstro virtuelt fødestue, og derigennem ”Sætte kreative 

processer i gang ved at skabe produktioner eller simulere forsøg, det ellers ville være svært at arbejde med” 

(Andreasen, 2002 ). Ifølge Gerd Bjørke, docent ved Pædagogisk udviklingscenter i Oslo, er det betydningsfuldt at de 

studerende oplever at læringsmetoder og studieformer i en uddannelse hænger sammen med de opgaver som den 

færdiguddannede stilles overfor i arbejdslivet (Bjørke 2003) 

 

 Eksperimentet tager således udgangspunkt i udfordringer ved et øget frafald på Jordemoderuddannelsen. 
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Eksperimentidéen adresserer transferproblematikken, der har fokus på overgangene mellem teori og praksis og på 

den lange bane, udfordringen med at sikre kompetente medarbejdere til fremtidens sundhedsvæsen. 

Der er behov for at udvikle redskaber der kan imødekomme jordemoderstuderendes ”praksischok” for dermed at 

medvirke til at mindske frafaldet. Den grundlæggende idé for eksperimentet bidrager til udvikling og nytækning af 

eksisterende jordemoderfaglige undervisningspraksis, ved at inddrage e-læring som et middel til at mindske gabet 

mellem teori og praksis, og medvirke til transfer. 

 

Hypotesen er, at udvikling af et e-læringsprogram, i form af en POV virtuel virkelighedstro fødestue vil give 

studerende mulighed for, i en teoretisk kontekst, at opøve virtuelle virkelighedstro praksiskompetencer og 

praksisforståelser, samt sikre en bedre kobling mellem teori og praksis. E-læringsprogrammet skal integreres i den 

daglige undervisningsnære teoretiske kontekst. Hermed vil jordemoderstuderende være bedre rustet og have større 

forståelse for en kommende praksis, hvilket vil afhjælpe det første ”praksischok” og medvirke til et mindsket frafald. 

 

De forventede ændringer er, at resultater fra eksperimentet skal implementeres i udviklingen af et POV e-

læringsprogram, i form af et virkelighedstro virtuelt fødemiljø. Brug af e-læringsprogrammet kan medvirke til at 

mindske frafald ved at forberede studerende til praksis.  

 

Eksperimentets arbejdsgang tager afsæt i eksperimenthjulet, og den grundlæggende hypotese har ført til 

udarbejdelse af konkrete handlinger der danner afsæt for en efterfølgende analyse og implementering. 

 

Eksperimentet søger at indsamle og behandle empiri (data) der kan indgå i udviklingen af e-læringssprogrammet. 

Følgende aktioner er udført i eksperimentperioden:   

 

 Udarbejdelse af baseline  

Oversigt over hvordan øvrige uddannelser på Metropol adresserer og arbejder med frafaldsproblematikker. 

Udarbejdelse af baseline bidrager dels som afdækning af eksisterende praksis, dels som inspirationsmateriale 

der kan danne basis for en efterfølgende videndeling uddannelserne imellem (Bilag 2) 

 

 Udarbejdelse af kommunikationsplan  

Kommunikationsstrategi der viser hvordan og til hvem der kommunikeres, omkring tilbagemeldinger om POV-

miljøet. Kommunikationsguiden er et vigtigt element i tilrettelæggelsen af den strategi, der er det bærende 

element i hvad, hvordan og til hvem der skal kommunikeres omkring eksperimentet (Bilag 3) 
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 Udarbejdelse af interviewguide  

Danner grundlag for de semistrukturerede spørgsmål teamet ønsker at få besvaret for at kunne udvikle POV-

miljøet, og åbner samtidigt op for at komme med bidrag til belysning/besvarelse af områder/spørgsmål, 

teamet ikke har været opmærksomme på eller har haft kendskab til. (Bilag 4) 

 

 Aktion med studerende: 

Interview med studerende efter forudgående visning af mock-up for e-læringsprogrammet. Aktionen er 

optaget på film og efterfølgende transskriberet. De stillede spørgsmål tager afsæt i det udarbejdede 

fokusgruppeinterview (Eksempler fra tilbagemelding findes i fundskemaet) 

 

 Aktion med teoretiske undervisere 

Interview med teoretiske undervisere efter forudgående visning af mock-up for e-læringsprogrammet. 

Aktionen er transskriberet og pointer analyseret og kondenseret med tematiske overskrifter. (Bilag 5) 

 

 Aktion med kliniske undervisere  

Interview med kliniske undervisere efter forudgående visning af mock-up for e-læringsspillet. Aktionen er 

transskriberet og pointer analyseret og kondenseret med tematiske overskrifter. (Bilag 6) 

 

Eksempler på fund fra aktionerne, vises i et ”fund skema” (Bilag 7) 

 

I projektperioden er der udført feltarbejde i form af optagelser (fotos), og samtaler med uddannelsesansvarlig 

jordemoder på Herlev Hospital (Bilag 8). Feltarbejdet har bidraget med data til det manus/den skabelon, der viser de 

grundlæggende idéer i den virtuelle opbygning af et fødemiljø (Bilag 9) 
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Bilag 
 

Bilag 1 (Poster) 
Bilag 2 (base-line) 
Bilag 3 (kommunikationsplan) 
Bilag 4 (Interviewguide) 
Bilag 5 (Aktion med teoretiske undervisere) 
Bilag 6 (Aktion med Kliniske Uddannelsesansvarlige undervisere) 
Bilag 7 (Fundskema) 
Bilag 8 (Feltarbejde på Herlev) 
Bilag 9 (Manus/skabelon over de ideer vi har til den virtuelle fødegang). 
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Kortlægning af erfaringer med frafald grundet praksischok 

Jordemoderuddannelsen, Sosu-, lærer-, og sygeplejerskeuddannelsen  

Fortaget foråret 2014. Baggrund for undersøgelse af praksischok på udvalgte 

professionsbachelor- og erhvervsuddannelser 

 
Eksperimentet tager udgangspunkt i, at jordemoderuddannelsen oplever frafald under uddannelse som et tiltagende 
problem – et fænomen der tidligere var nærmest ikkeeksisterende. De foreløbige analyser tyder på, at det 
overvejende er unge studerende, der er optaget på studiet via gymnasialt gennemsnit, som frafalder og endvidere, at 
frafaldet oftest sker i det første møde med praktikken  

 
Eksperimentidéen adresserer transferproblematikken, der har fokus på overgangene mellem teori og praksis 
og på den lange bane, udfordringen med at sikre kompetente medarbejdere til fremtidens sundhedsvæsen1.  
 
Eksperimentet foretages blandt modul 1 og modul 2 studerende på jordemoderuddannelsen og denne 
afdækning af erfaringer med frafald grundet praksischok på øvrige professionsbachelor- og 
erhvervsuddannelser, tjener som platform for eventuelt udbredelse af eksperimentets resultater til øvrige 
vekseluddannelser. 
 

Interessenter 

Modtagergruppen for denne undersøgelse er primært professionsbacheloruddannelserne og sekundært 
erhvervsuddannelserne.  
 

Kontekstdesign 

Forud for første møde med klinikken, skal de jordemoderstuderende tilegne sig praksiskompetencer ved hjælp af et 
point of view undervisningsmiljø, hvor den studerende kan træde ind i en virkelighedstro fødestue.  
Målet er at tilgodese at såvel yngre som ældre studerende, med forskellige læringsmæssige forudsætninger og 
erfaringer, har mulighed for at træde ind i en virkelighedstro virtuel praksis, der tager højde for progression i 
uddannelsens læringsudbytter og sigter mod at forberede og udvikle kliniske kompetencer på et teoretisk 
evidensbaseret grundlag. Point of view undervisningsmiljøet skal således bidrage til, at den studerende er bedre rustet 
og bedre forberedt til arbejdet på en fødegang2.  
 

Metodiske overvejelser i kortlægningen 

I kortlægningsprocessen er udover Jordemoderuddannelsen udvalgt tre uddannelser: Sygeplejerskeuddannelsen, 
læreruddannelsen og Social- og Sundhedsassistent uddannelsen. Fælles for uddannelserne er praktikforløb på første 
og andet semester, samt at uddannelserne er centreret om en brugerkontakt allerede i første praktikforløb. Dermed 
kvalificerer disse uddannelser sig til at danne grundlag for en erfaringsindsamling i forhold til, hvordan uddannelserne 
søger at mindske risikoen for frafald. 
 
 
 

                                                           
1 Kilde: Endelig skabelon for ansøgning til eksperimentpuljen 
2 Kilde: Endelig skabelon for ansøgning til eksperimentpuljen 
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Da projektet primært er rettet mod jordemoderuddannelsen, er det af betydning hvilke tiltag uddannelsen i øvrigt har 
for at mindske frafald, samt hvordan point of view undervisningen understøtter disse. I det følgende redegøres for, 
hvilke tiltag jordemoderuddannelsen har for at mindske frafald, herefter følger en kortlægning af, hvad de tre øvrige 
uddannelser der indgår i baselinebeskrivelsen har af tiltag og erfaringer. 
 

Jordemoderuddannelsen 

På Jordemoderuddannelsen er udarbejdet en ”Fastholdelsesstrategi” med beskrevne indsatser, der søger at 
imødekomme at så få som muligt frafalder uddannelsen. Strategien er udarbejdet på grundlag af uddannelsens 
interne frafaldsanalyser, der afdækker områder af betydning for frafald. Resultaterne fra analysen peger på at det 
største frafald ses hos unge fra kvote 1. og sker i den første kliniske periode. Fastholdelsesstrategien har specifikt 
dette for øje, men sigter også mod en generel fastholdelse af de studerende i hele uddannelsesperioden.  
 
Indsatserne i Jordemoderuddannelsens Fastholdelsesstrategi er udvalgt og prioriteret på baggrund af en omfattende 
undersøgelse af fastholdelsen, blandt nuværende og frafaldne studerende. Studenterepræsentanter fra de 
Jordemoderstuderendes råd er blevet hørt i forbindelse med udvælgelsen af indsatser. En indsats forstås her som en 
prioriteret aktivitet der er målrettet mod et bestemt resultat. 
  
Man kan skelne mellem indsatserne i Jordemoderuddannelsens fastholdelsesstrategi som:  
 

a) Indsatser der finder sted som en del af undervisningen 
b) Indsatser der har til formål at monitorere frafaldet så strategien løbende kan justeres 
c) Indsatser der er målrettet rekruttering af kommende studerende. 

 
Som eksempler på indsatser kan nævnes: 

- At facilitere at de studerende arbejder i grupper, hvor gruppesammensætningen varier over modulerne.  
- Supervision i de kliniske perioder 
- Studietur/introtur   
- Samarbejde med studieservice om målrettet rekruttering 
 

For en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne henvises til ”Fastholdelsesstrategien for jordemoderuddannelsen” 
som er vedhæftet denne baseline som bilag. 
 
Udover de beskrevne indsatser i Fastholdelsesstrategien, finder der en række aktiviteter sted, der er en del af den 
daglige drift, men som samtidig kan ses i et fastholdelsesperspektiv. Det er mindre aktiviteter der enkeltvis og samlet 
ligeledes skønnes at have fastholdende karakter. Det drejer sig til eksempel om: at der er en tydelig modulansvarlig på 
hvert modul, at der er åbne uformelle sammenkomster hver 2.måned med alle studerende, at der er lønnede 
studenterstudievejledere, at der er et tæt samarbejde mellem undervisere på uddannelsen og i klinikken. 
Fastholdelsen af studerende er kompleks og de prioriterede indsatser, og de fastholdende elementer der finder sted 
som en del af den daglige drift, er vævet ind i hinanden og lader sig i realiteten vanskeligt adskille. 
 
De første moduler af uddannelsen er tilrettelagt med henblik på, at den kliniske virkelighed bliver så tydelig som mulig 
for de studerende. Det drejer sig bl.a. om inddragelse af praksisnære situationer i undervisningen,  brug af 
virkelighedstro fantomer, anvendelse af film og interviews med udgangspunkt i klinisk praksis mm.  
 
Uddannelsen har arbejdet med at inddrage de klinisk uddannelsesansvarlige undervisere i tæt dialog med 
underviserne på den teoretiske del, via teamsamarbejde, hvor en teoretisk underviser er fast tilknyttet et klinisk 
uddannelsessted. Uddannelsen afholder minimum fire gange årligt et fællesmøde for samtlige teoretiske og kliniske 
undervisere, hvor der drøftes udfordringer i det kliniske forløb samt udfordringer ved de kliniske prøver.  
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Uddannelsen har detaljeret udarbejdet/beskrevet grundlaget for krav til godkendelse af kliniske uddannelsessteder, 
med særlig fokus på fastholdelse af studerende i klinikken. En storesøsterordning hvor ældre studerende er tæt 
knyttet til nye studerende er ligeledes et fastholdelsestiltag der er med til at støtte op om de udfordringer, der kan 
være forbundet med at være ny Jordemoder-studerende. 
 
De studerende dokumenterer en stor del af uddannelsen i klinikken via portfolie, der også indgår som en del af 
bedømmelsesgrundlaget ved flere af de kliniske eksaminer. I portfoliet indgår de studerendes erfaringer, refleksioner, 
opsamlinger, tilbagemeldinger osv. Flere af de kliniske eksaminer bedømmes internt, i samarbejde med teoretiske 
undervisere, og er således med til at danne udgangspunkt for drøftelse af udfordringer ved de kliniske forløb og de 
kliniske prøver. 
 

Kortlægning af, hvad de tre øvrige uddannelser har af tiltag og erfaringer. 
 
Opgaven med at kortlægge og indsamle erfaringer fra de tre andre uddannelser bygger dels på kvalitative interviews 
foretaget telefonisk og erfaringer/interviews indsamlet via email. En uddybning af denne proces følger herunder: 
 
Telefonisk interviews: 
 
Sygeplejerskeuddannelsen  
Ledelsessekretær på Metropol, Lisbeth Ahl 
 
Læreruddannelsen  
Ledelsessekretær på Metropol, Lene Musiat 
 
Social-og Sundhedsassistent uddannelsen 
Uddannelseskonsulent i Center for HR, Helle Udsen Nielson 
 
Emailkontakt: 
 
Telefoninterviews resulterede i en viderestilling til følgende nøglepersoner på de respektive uddannelser: 
 
Sygeplejerskeuddannelsen 
Ledelsessekretær på Metropol, Lisbeth Ahl har henvist til følgende centrale personer i forhold til 
sygeplejerskeuddannelsen modul 1 og 2.  

 Hanne Riis, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje, Sygeplejerskeuddannelsen, 

hari@phmetropol.dk , 72 48 93 21 

 Karen Bertelsen, Lektor, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje, 

Sygeplejerskeuddannelsen, kabe@phmetropol.dk  

 Marianne Hjortsø, Lektor, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje, 

Sygeplejerskeuddannelsen, mahj@phmetropol.dk  

 Helle Bruhn, Lektor, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje, 

Sygeplejerskeuddannelsen, hebr@phmetropol.dk 

 
Læreruddannelsen 
Ledelsessekretær på Metropol, Lene Musiat har henvist til følgende central person i forhold til læreruddannelsen i 1. 
og 2. semester. 

 Rikke Juul Hornbøll, Uddannelseskonsulent, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Skole 

og Læring, Læreruddannelserne 

mailto:hari@phmetropol.dk
mailto:kabe@phmetropol.dk
mailto:mahj@phmetropol.dk
mailto:hebr@phmetropol.dk
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Social-og Sundhedsassistent uddannelsen 
Uddannelseskonsulent Helle Udsen Nielson, ansat i Center for HR har dels været behjælpelig med informationer om 
SOSU-assistentuddannelsen og dels henvist til følgen centrale person i forhold til uddannelsen for SOSU-hjælpere.  

 Gitte Brodersen, Uddannelseschef, Social- og Sundhedsuddannelses Centeret, gitte.brodersen@sosuc.dk  

 
Da ingen besvarede de telefoniske opkald, blev følgende mail sendt til samtlige nøglepersoner (hver enkelt mail blev 
tilpasset den pågældende uddannelse): 
 
Kære Helle 
  
Ledelsessekretær Lisbeth Ahl har sendt mig videre til dig, da hun mener du højst sandsynligt kan hjælpe med følgende. 
  
Center for HR i Region Hovedstaden og Metropol er partnere i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, hvis 
formål er at øge kvaliteten af uddannelse, samt øge fleksibiliteten og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer. 
Her er vidensdeling et centralt begreb. I den forbindelse har Center for HR og Metropol indgået et samarbejde om at 
mindske frafaldet på jordemoderuddannelsen pga. praksischok. Derfor er vi nu i gang med et kortlægningsarbejde af, 
hvad andre uddannelser har lavet af tiltag, for at forberede og imødekomme et evt. praksischok hos de studerende på 
1. og 2. modul. Her kommer sygeplejerskeuddannelsen ind i billedet. 
  
Vi er interesserede i den didaktiske/pædagogiske ramme for at arbejde med praksischok i starten af 
uddannelsesforløbet: 

 Hvad har tidligere været konsekvensen af praksischok (frafald, nervøsitet, etc.)? 

 Hvordan håndterer I praksischok i dag: 
(Gruppesamtaler, individuelle samtaler, spørgeskema, vejledersamtaler, andet?) 

 Er der forberedelse inden praksismøde og hvilken forberedelse? 

 Hvordan håndteres chokket fra uddannelsesinstitutionens side? 

 Gør I noget for den efterfølgende håndtering og hvad gør I? 

 Har I en senere opfølgning med elever, der oplevede et praksischok? 
  
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil afse tid til at svare ovenstående spørgsmål, så vi på længere sigt kan øge 
kvaliteten af uddannelserne – ikke kun for jordemødre. 
 
Med venlig hilsen 

Udfordringer i kortlægningsprocessen 

En central udfordring i kortlægningen af praksischok på sosu-, sygeplejerske- og læreruddannelsen var etableringen af 
kontakt til centrale nøglepersoner. Det viste sig hurtigt, at kontakten til sekretærerne for uddannelserne ikke var 
tilstrækkelig i forhold til at indhente informationer og derfor blev det nødvendigt at kontakte underviserne. Da disse 
er yderst travle, er det kun lykkedes at indhente svar fra skriftlig henvendelse fra henholdsvis sosu- og 
sygeplejerskeuddannelsen. Disse svar fremgår under afsnittet… 
 
Det har dog været muligt at indhente generelle informationer om uddannelsernes struktur og deraf udlede et 
kvalificeret bud på, hvordan praksischok håndteres på de respektive uddannelser.  
 
 
 
 
 
 

mailto:gitte.brodersen@sosuc.dk
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Social- og sundhedsuddannelsen 

Det er væsentligt at skelne i opdelingen af denne uddannelse grundet opdelingen af hjælperuddannelsen og 
assistentuddannelsen.  
I henhold til samtale med Helle Udsen Nielson er det hjælperuddannelsen, der iver det første møde med praksis og 
derfor den første anledning til praksischok.  Dog påpeger Gitte Brodersen, at praksischok ikke er udtalt på social – og 
sundhedshjælperuddannelsen, men hun understreger også, at ”praksischok som ikke bliver hørt giver anledning til 
frafald”. 
I forbindelse med sosu-assistentuddannelsen fremhæver både Helle Udsen Nielson og Gitte Brodersen nogle 
væsentlige pointer i håndteringen af praksischok, hvilket vil fremgår af følgende redegørelse.  
 
Ifølge Helle Udsen Nielson kan en problematik i assistentuddannelsen være de faglige og teoretiske udfordringer. 
Mange elever finder det udfordrende at reflektere over, hvorfor de gør som de gør. ”For eksempel kan eleverne 
sagtens måle et blodtryk, men det er en udfordring at forklare, hvad det er udtryk for (hvis det er for højt/lavt) og 
hvordan det fysiologisk hænger sammen med patient/borgers krop”.  
 
Helle Udsen Nielson forklarer videre, at assistentuddannelsen anvender simulationsundervisning opg inddragelse af 
kliniske fagfolk, der bidrager til en forventningsafstemning, hvor eleverne får mulighed for at høre meninger og 
holdninger fra fagfolk i klinik, samt autentiske erfaringer og beretninger fra praksis.  
 
Forberedelse og håndtering af praksischok 
Gitte Brodersen kommer med en mere detaljeret beskrivelse af elevens uddannelsesforløb, der her er gengivet på 
baggrund af hendes besvarelse om den didaktiske/pædagogiske ramme for at arbejde med praksischok. 
 
Vores vigtigste indsats er kontaktlærerfunktionen. Inden eleven kommer i sin første praktik (som foregår i somatikken) 
har eleven i den forudgående skoleperiode to uddannelsessamtaler med sin kontaktlærer. Disse samtaler er individuelt 
vejledende for hvad og hvordan eleven skal arbejde med sine praktikmål i forhold til standpunkt og personlig 
kompetencer. 
Derudover deltager kontaktlæreren i midtvejsevalueringen i elevens praktikker, og varetager således 
læringsperspektivet for og med eleven uddannelsen igennem. Eleven og praktikken kan henvende sig til 
kontaktlæreren undervejs i praktikken ved problematikker, hvor der er yderligere behov for samarbejde omkring 
elevens forløb. 
 
Der, hvor vi har en særlig indsats er i forhold til vores to-sprogede elever. Her har vi et tilbud på skolen som hedder 
”sproghjørnet” hvor eleverne i praktik efter aftale med praktik og ansættende myndighed kan søge vejledning – typisk 
i forhold til uklarheder der opstår, som et led af det at indgå i et fag bureaukrati i praktikken. Sproghjørnet er et fast 
tilbud i elevernes skoleperiode, her er det typisk kulturelle/kommunikative forskelle, der afklares. Der foregår ikke 
danskundervisning i klassisk forstand. 
Derudover har underviserne generelt fokus på gråzonesprog i alle fag. Det er en prioriteret indsats på SOSU C, hvor de 
enkelte undervisere har gennemgået et kursusforløb. 
 
Vi har forskellige projekterfaringer, hvor vi har specifikt har haft fokus på skole – praktik overgange. Aktuelt afprøver 
vi, at eleverne arbejder med et specifikt praktikmål både på skole og i praktikken, for at støtte elevene i praksis – 
skoleovergangene. Senest har vi afsluttet et projekt ”Sundhed på arabisk” hvor eleverne både fagligt og 
kommunikativt blev styrket gennem undervisning i arabisk og kulturelle refleksioner. 
 
Jeg tænker ikke, der findes en endegyldig løsning, men kontaktlærersamarbejdet er for os et issue. Det betyder også, 
at kontaktlæreren er inddraget i langt de fleste elevers overvejelser omkring afbrydelse af uddannelse. Den 
fremadrettede vejledning får eleven i denne sammenhæng.  
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Endelig har skolen jo også tilbud som psykologisk rådgivning, mentorordninger og specialpædagogiske tilbud eleverne 
kan benytte sig af under hele uddannelsen. 
 
Afslutningsvis skal det nævnes, at Helle Udsen Nielson fremhæver et nyt tiltag, hvor man har etableret et forsøg med 
et gennemgående uddannelsesforløb, der udgøres af sosu-hjælper og sosu-assistentuddannelserne. De hidtidige 
erfaringer viser, at frafald er lige stort ved begyndelsen af uddannelsen, hvad enten der er tale om det opdelte 
uddannelsesforløb eller det gennemgående uddannelsesforløb. Forskellen er, at man ikke oplever et frafald undervejs 
i uddannelsen på det gennemgående uddannelsesforløb3.  
 

Sygeplejerskeuddannelsen 

Allerede fra modul 1 har de sygeplejerskestuderende en praktikperiode, hvor de møder praksis. Modulbeskrivelserne 
for henholdsvis modul 1 og 2 indeholder en detaljeret beskrivelse af forløb, indhold og krav til den studerende. Se 
bilaget Sammendrag af modulbeskrivelserne – sygeplejerske. 
 
Forberedelse og håndtering af praksischok 
Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen på Metropol, Helle Bruhn forklarer i sin besvarelse om den 
didaktiske/pædagogiske ramme for at arbejde med praksischok følgende.  
 
Vi har klinikperioder allerede i Modul 1 og 2, og er meget opmærksomme på både at forberede/introducere (både i 
klasser og ved fælles intro på Campus) de studerende til disse samt følge op efter klinikken. Da det ofte er en stor 
oplevelse/udfordring at komme i den første klinik.  
 
Udover introduktion og opfølgning er klinik også et omdrejningspunkt til de individuelle studiesamtaler. 
 
Hvis der er større udfordringer for de studerende i forhold til klinik, end vi kan klare på klasseplan eller ved 
studiesamtaler, henviser vi til studievejleder. Vi kan også henvise til den kliniske koordinator. 
 
Helle Bruhn henviser ydermere til artiklen ”Evig udfordring at være praksisnær”4, der netop uddyber nogle af de 
udfordringer, som sygeplejerskeuddannelsen kæmper med i forbindelse med praksischok hos de studerende. 
Hovedpointerne fra artiklen bliver bragt herunder.  
 
Fra praksischok til praksisnær 
Helle Bruhn forklarer i artiklen, at de studerende har deres første praktikperiode efter en måned inde i modul 1. 
Formålet er, at de så tidligt som muligt skaber en relation til praksis og dermed får nogle praktiske erfaringer med 
deres fag.  
 
De praktiske kompetencer styrkes blandt andet gennem inddragelse af patienter i undervisningen. Eksempelvis 
inviteres patienter med i undervisningen, hvor patienterne forklarer om deres oplevelser med at være patient. 
Derudover får de studerende praktiske øvelser som at måle blodtryk, puls. osv. på de inviterede patienter.  
 
Efter et halvt år på uddannelsen skal de studerende ud i en længere klinisk periode. Helle Bruhn fremhæver, at de 
studerende forud for denne praktik har modtaget teoretisk undervisning, der et tæt knyttet til praktiske øvelser inden 
for hygiejne og ergonomi, således at de studerende har nogle grundelæggende redskaber at trække på i deres praktik.  
 
 
 

                                                           
3 For yderligere informationer: kontakt Helle Udsen Nielson 
4 Metroliv nr. 10 fra 2013 
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I artiklen fremgår det, at en væsentlig udfordring for sygeplejerskeuddannelsen er at imødekomme forventninger og 
krav fra flere side, hvor KL og hospitalerne gerne ser, at de studerende er dygtigere ved endt uddannelsen. Samtidig 
ønsker de studerende flere praktiske færdigheder inden de afslutter deres uddannelse. Helle Bruhn fremhæver i den 
forbindelse at stoftrængsel og korte moduler er en stor udfordring i forhold til at klæde de studerende på til deres 
arbejde i praksis. 
 

Læreruddannelsen  

Det har ikke været muligt at etablere kontakt til underviserne på læreruddannelsen og derfor er de præsenterede 
oplysninger forankret i praktikbeskrivelsen for faget ”praktik”5.  Se endvidere bilaget Sammendrag af 
modulbeskrivelsen – læreruddannelsen praktik.  
 
 
Om faget praktik 
Faget praktik har såvel en praktisk pædagogisk som en analytisk dimension og studeres både på praktikskolen og i 
læreruddannelsen. Begge steder må den studerende reflektere over forholdet mellem teori og praksis med henblik på 
at erhverve sig forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. 
Praktikken binder læreruddannelsen sammen og sikrer progressionen, blandt andet fordi praktik forberedes, 
gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem undervisningsfagene og faget Lærerens grundfaglighed.  
 
 
Med afsæt i praktikfagets tre centrale kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, arbejder alle 
fag og moduler i læreruddannelsen med praktikkens videns og færdighedsmål. 
 
Den studerende skal i praktik i alle sine valgte undervisningsfag. 
 
Praktikportefolio 
Den studerende dokumenterer sit arbejde i praktikken med en særlig praktikportefolio der udgør en del af grundlaget 
for hvert praktikmoduls evaluering. Her har den studerende mulighed for at opsamle og bearbejde erfaringer fra 
praktikken i forskellige typer af opgaver, dokumenter, materialer, optagelser, artefakter, etc.  
 
Den studerende vil her have mulighed for at fastholde og synliggøre sin egen professionsfaglige udvikling og 
læreproces og derved styrke det grundlag hvorpå lærerprofessionen udvikler sig. 
 
Praktikteam 
Praktik foregår altid i grupper a 2-4 studerende hvilket udgør ét praktikteam. På praktikniveau 1 dannes grupper a 4 
studerende af praktikkontoret med baggrund i den studerendes valg af undervisningsfag 1. 
 
Placering af praktikken 
Praktikniveau 1 er placeret i uddannelsens 2. semester og er delt op i to delperioder af henholdsvis 2 og 4 ugers 
varighed. 4 uger er placeret i 2. semester og 2 uger er placeret i 1. semester, hvor den studerende får mulighed for at 
få et førstehåndskendskab til professionen og eksperimentere med at afvikle kortere undervisningssekvenser.  
 
På praktikniveau 1 er undervisningsfag 1 i fokus.  
 
Krav til praktikskolerne 
Professionshøjskolen Metropol har indgået partnerskabsaftaler med en lang række kommuner i Region Hovedstaden 
om afvikling af praktik og praksissamarbejde.  
 

                                                           
5 Praktik på læreruddannelsen: Rammer – indhold, struktur, tilrettelæggelse m.v.  
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Alle skoler skal udarbejde en uddannelsesplan som danner grundlag for Professionshøjskolen Metropols godkendelse 
af skolen som praktikskole, og som angiver rammer og indhold for den studerendes praktikophold. 
 
Da praktik er en grundlæggende del af læreruddannelsen, kan det tyde på, at læreruddannelsen netop ønsker at 
foregribe de studerendes praksischok ved at forberede dem bedst muligt på den opgave der venter dem i forbindelse 
med deres praktikforløb. 
 

Opsamlende kommentar 

De tre uddannelser er vidt forskellige i deres opbygning, forberedelse og håndtering af praksischok. Fælles er dog at 
alle tre uddannelser har en tæt kontakt mellem den teoretiske underviser/kontaktperson og den studerende, således 
eleven har mulighed for at få afløb for eventuelle frustrationer og overraskelser i forbindelse med praktikforløbet.  
 
Det er væsentligt at bemærke, at både sosu- og sygeplejerskeuddannelsen inddrager patienter i undervisningen, der 
biddrager med patientfortællinger og samtidig står til rådighed i den pågældende undervisningstime, når eleverne skal 
udføre øvelser. På denne måde forberedes de studerende på den virkelighed, der møder dem i praksis og kan således 
trække på erfaringer allerede ved første praktikforløb.  
 



 
  

 

Bilags navn Bilags nr. Dato 

Kommunikationsplan        3 20. 11. 2014 

Kommunikationsplan for information om opstart på Projekt e-læring UDDX 
Information og evaluering af ”mock-up” 

Linda Skjoldborg Forår 2014 

Hvem 
Hvilken interessent er 
målgruppe for 
kommunikationen 

Hvad 
Hvad er budskabet?  

Hvor 
Mediet eller stedet, hvor 
kommunikationen skal foregå 

Hvilken effekt 
Hvad vil vi opnå, at 
interessenten gør som følge 
af kommunikationen? 

Hvornår 
Faser og kvartal 
 

Ansvar 
Hvem i 
projektgruppen 
har ansvar for, 
at det sker? 

Interessent 1 
Studerende 
 
 

Vær med til at udvikle e-
læringskonceptet, vær med til at 
udvikle læringsmuligheder i 
uddannelsen, så den forbliver en 
attraktiv uddannelse – få 
indflydelse  

Fællesmøde for alle studerende 
på 1. modul med fremvisning af 
”mock-up” og demonstration af 
muligheder. Efterfølgende 
spørgsmål der lægger op til at 
udvikle e-læringsprogrammet i 
overensstemmelse med de 
studerendes ønsker og behov 

Kendskab til projektet, 
deltager aktivt i 
pilotafprøvning. Får 
interesse for udvikling af 
undervisning og uddannelse, 
og deltager aktivt i 
evalueringerne af produktet 

April - Juli kvartal Projektlederne 

Interessent 2 
Teoretiske 
undervisere 

Vær med til at udvikle e-
læringsprogrammet, skab 
sammenhæng i uddannelsen og 
fasthold vores studerende  
– få indflydelse 

Information på pædagogiske 
møde eller fællesmøde 

Kendskab til projektet, 
opbakning om projektet og 
mulighed for aktivt at 
deltage i udvikling af 
produktet 
Er med til at udbrede 
kendskabet til projektet 
 

April - Juli kvartal  Projektlederne 

Interessent 3 
Kliniske 
uddannelsesansvarlig 

Vær med til at udvikle e-
læringsprogrammet, skab 
sammenhæng i uddannelsen og 
fasthold vores studerende  
– få indflydelse 

Fællesmøde i klinikken,  Kendskab til projektet, 
opbakning om projektet og 
mulighed for aktivt at 
deltage i udvikling af 
produktet 
Er med til at udbrede 
kendskabet til projektet 

April - Juni kvartal Projektlederne 



 

 

 
 

Briefing 
 
Formål: 
Udgangspunkt i e-
læringsprogrammet 
POV og modulets 
læringsmål 
Spørgsmål og svar 
holdes op imod det 
forventede 
læringsudbytte. Du 
må gerne komme med 
konkrete forslag til 
forbedringer 
 
Oplyse om 
fortrolighed: 
Oplysningerne 
videregives/behand-
les i anomymiseret 
form 
 
Opfølgning: 
Der bliver udarbejdet 
handleplaner på 
baggrund af analysen  
 
 

Undervisningsformens 
betydning for læring 

E-læringsprogrammet og 
modulprøven 
 

Undervisningsformens betydning 
i forhold til andre anvendte 
undervisningsformer på 
uddannelsen 
 
 Undervisningsformens betyd-ning 
for mødet med praksis 

Afrunding/helheds-perspektiv 

 Hvordan understøtter undervisningsformen (e-læring) læringsmålene for 
modulet  

 Er der undervisningsformer der har været særlig produktive for din læring, 
og hvorfor? 

 Er der undervisningsformer der har været særlig hæmmende for din læring, 
og hvorfor? 

 
 Kan du forestille dig e-læringsprogrammet anvendt til eksamen 

 Hvordan kan det bidrage med at opnå læringsmålene? 
 

 
  Er der undervisningsformer der i større eller mindre grad motiverer til aktiv 

deltagelse og fordybelse? 
o Hvilke? 
o På hvilken måde? 

 

 Kan et e-læringsprogram understøtte/forberede dig til mødet med praksis 

 Hvad føler du der skal til før du er forberedt til mødet med praksis 

  Hvilke forhold ved undervisningsformen vil du særligt fremhæve som 

fremmende for din læring  

 Er der forhold ved undervisningsformen der kan virke hæmmende for din 

læring 

 

Debriefing  Nu har jeg ikke mere at spørge om – er der noget du ønsker at tilføje eller 
kommentere på 

Sammenhæng mellem e-

læringsprogrammets faglige 

indhold og 
læringsmål for modulet  
 

 Understøtter det faglige indhold i POV e-læringsprogrammet læringsmålene 
for modulet? 

 Kan du forestille dig programmet anvendt i undervisningen? 
 

 

Bilags navn Bilags nr. Dato 
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Aktion med teoretiske 
undervisere 

       5 20. 11. 2014 

 

Tilbagemelding fra teoretiske undervisere 

Målsætning for eventen: 

 At give de teoretiske undervisere mulighed for at komme med refleksioner og tilbagemeldinger om udvikling 

af POV e-læringsmiljøet  

 Udgangspunktet er den udarbejdede kommunikationsplan samt de overordnede temaer i interviewguiden (se 

kommunikationsplan og interviewguide) 

 

Budskabet til de teoretiske undervisere (se kommunikationsguiden): Vær med til at udvikle e-læringsprogrammet, 

skab sammenhæng i uddannelsen og fasthold vores studerende 

– få indflydelse 

Forventet effekt som følge af eventen (se kommunikationsguiden): Kendskab til projektet, opbakning om 

projektet og mulighed for aktivt at deltage i udvikling af produktet. Underviserne er med til at udbrede kendskabet 

til projektet 

 

Fremgangsmåde:  

Indledningsvis præsentation af tankerne bag konceptet, dvs. teoretiske og pædagogiske/didaktiske overvejelser, 

der har dannet rammen for e-læringskonceptet. Herefter fremvisning af mock-up hvor de forskellige muligheder i 

e-læringsspillet blev foldet ud, hvorefter deltagerne fik mulighed for at komme med spørgsmål, tilbagemeldinger 

og input, der fremadrettet kan indgå i den fortsatte udvikling af e-læringsprogrammet. 

 

Resultater:  

Generelt var der meget stor og positiv opbakning omkring udvikling og brug af et e-læringsprogram. Flere 

undervisere angiver at det er ventet med længsel, og ser frem til at kunne anvende og integrere e-læringsspillet i 

den nære undervisning.  

 

Tilbagemeldingerne fra underviserne kan overordnet inddeles tre forskellige kategorier  

 Tilbagemeldinger der omhandler den undervisningsmæssige brug 

 Tilbagemeldinger der omhandler det jordemoderfaglige indhold 

 Tilbagemelding der omhandler den tekniske del af e-læringsprogrammet 
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Tilbagemeldinger der omhandler den undervisningsmæssige brug 

Tilbagemeldingerne omhandler primært muligheden for at anvende e-læringsprogrammet i forskellige  

undervisningsmæssige sammenhænge, og ligeledes refleksioner over det, at gå ind i en virtuel verden hvor 

undervisningen er koblet til retningslinjer der fortløbende skal opdateres evidensmæssigt. 

 

- Der skal sikres progression gennem spillet, og denne progression skal følge de taksonomier der er knyttet 

til læringsudbyttet for det pågældende modul 

- Ikke for mange muligheder for at hente hjælp, da det vil medvirke til at der skal stoppes op for mange 

gange hvor læringsforløbet afbrydes, hvilket mindsker oplevelsen af at være i et ”virkeligt forløb”. 

- Der er en risiko for at spillet medvirker til at fastholde forældede rutiner, procedurer og retningslinjer hvis 

der ikke løbende justeres for udviklingen af praksis i den ”virkelige verden” 

- Mulighed for at integrere aktuelle behov for at kommunikere med underviser undervejs 

- Udfaldet af en handling skal tilpasses den studerendes læringsforudsætninger, således at der ikke kan 

handles på noget der overskrider den studerendes aktuelle færdigheder og viden. 

 

Tilbagemeldinger der omhandler det jordemoderfaglige indhold 

Tilbagemeldingerne omhandler primært de ønsker til læring der er i forhold til behovet for 1. modul og 

 muligheder for videreudvikling af e-læringsspillet, til brug på kommende moduler. 

 

- Arbejde med vaginaleksploration, både før og under fødslen 

- Påsætning af caputelektrode, kan man det virtuelt? 

- Indikation for indgreb, der skal være mulighed for at markere/angive indikation 

- Informeret samtykke (vigtigt, blev sagt af flere undervisere), evt. indarbejde en blokering der sikrer man 

ikke kan indlede en behandling eller foretage et indgreb før der foreligger et informeret samtykke 

- Procedurer, endelig ikke de forskellige fødesteders, men overveje NICE-guidelines eller nyeste 

evidensbaserede viden 

- Afnavling, mulighed for at vælge sen eller tidlig afnavling 

- Mulighed for at skønne blødning under og efter fødslen 

- Mulighed for at føre ve-skema 

- Rapportgivning 

o Fra jordemoder til jordemoder 

o Fra jordemoder til barselsafdeling 

o Fra Jordemoder til læge (og omvendt) 

- Muligheder for indbygget tværfagligt samarbejde, fx kalde læge, børnelæge, anæstesi osv. 



DEN EUROPÆISKE UNION 

Den Europæiske Socialfond 

Vi investerer i din fremtid 

 
  

 

- Journalskrivning 

o Vandrejournal 

o Fødejournal 

o Barselsjournal 

- Udskrivningssamtale fra fødegang eller barselsgang 

- Jordemoderkonsultation, herunder mulighed for at interagere ud fra behovsspecifikke problemstillinger 

fx: 

o Kostvejledning 

o Rygeafvænning 

- Mulighed for at give injektion med syntocinon efter fødslen 

- Anlæggelse af katheder engangs/KAD 

- Give klyx/lavement 

 

Tilbagemelding der omhandler den tekniske del af e-læringsprogrammet 

Tilbagemeldingerne omhandler først og fremmest undervisernes tanker om konsekvenserne ved at inddrage it-

baserede undervisningsmidler i den nære undervisning.  

 

- E-læringsprogrammet skal være let at bruge, så det ikke kræver specielle kompetencer 

- Skal kunne tilgås udefra, dvs. af både undervisere og studerende der arbejder udenfor metropols matrikel 

- Hvem drifter e-læringsprogrammet, dvs. sørger for  

o Opdateringer af fagligt indhold 

o Teknisk vedligeholdelse 

o Kompatibilitet med øvrige it-ressourcer på uddannelsen (kan det umiddelbart afspilles på det 

udstyr der er tilgængeligt) 
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Bilags navn Bilags nr. Dato 

Aktion med Kliniske 
Uddannelsesansvarlige 
undervisere 

        6 20. 11. 2014 

 

Tilbagemelding fra klinisk uddannelsesansvarlige  undervisere 

 

Målsætning for eventen: 

 At give de klinisk uddannelsesansvarlige undervisere mulighed for at komme med refleksioner og 

tilbagemeldinger om udvikling af POV e-læringsmiljøet  

 Udgangspunktet er den udarbejdede kommunikationsplan samt de overordnede temaer i interviewguiden (se 

kommunikationsplan og interviewguide) 

 

Budskabet til de kliniske uddannelsesansvarlige undervisere (se kommunikationsguiden): Vær med til at udvikle e-

læringsprogrammet, skab sammenhæng i uddannelsen og fasthold vores studerende 

– få indflydelse 

Forventet effekt som følge af eventen (se kommunikationsguiden): Kendskab til projektet, opbakning om 

projektet og mulighed for aktivt at deltage i udvikling af produktet. Underviserne er med til at udbrede kendskabet 

til projektet 

 

Fremgangsmåde:  

Indledningsvis præsentation af tankerne bag konceptet, dvs. teoretiske og pædagogiske/didaktiske overvejelser, 

der har dannet rammen for e-læringskonceptet. Herefter fremvisning af mock-up hvor de forskellige muligheder i 

e-læringsspillet blev foldet ud, hvorefter deltagerne fik mulighed for at komme med spørgsmål, tilbagemeldinger 

og input, der fremadrettet kan indgå i den fortsatte udvikling af e-læringsprogrammet. 

 

Resultater:  

E-læringsprogrammet fik stor ros og opbakning, og flere gav udtryk for at det i høj grad ville hjælpe de nye 

studerende til at få bedre indblik og være bedre forberedt på den praksis der venter. Der var mange spørgsmål til 

hvordan de forskellige kliniske uddannelseselementer kan indbygges i programmet. 

 

Tilbagemeldingerne fra de klinisk uddannelsesansvarlige undervisere kan overordnet inddeles tre forskellige 

kategorier  

 Tilbagemeldinger der omhandler den undervisningsmæssige brug 
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 Tilbagemeldinger der omhandler det kliniske/jordemoderfaglige indhold 

 Tilbagemelding der omhandler den tekniske del af e-læringsprogrammet 

 

Tilbagemeldinger der omhandler den undervisningsmæssige brug 

Tilbagemeldingerne omhandler primært muligheden for at anvende e-læringsprogrammet i forskellige  

kliniske undervisningssammenhænge, samt refleksioner over det hvilken betydning det har at være i en bestemt 

form for virtuelt univers. 

 

- Spillet skal kunne bruges af alle, dvs. der skal udarbejdes en lettilgængelig manual til hvordan spillet 

fungerer 

- Det skal være muligt at stoppe spillet, og foretage timeout så man kan diskutere og vurdere situationer 

sammen med sin kontaktjordemoder 

- Den virkelighed spillet skal illudere må ikke være en tro kopi af et specielt fødested, men gerne være 

klippet sammen fra forskellige fødesteder, så de studerende ikke læres op i en bestemt udseende for 

form virtuelt fødeverden 

 

Tilbagemeldinger der omhandler det kliniske/jordemoderfaglige indhold 

Tilbagemeldingerne omhandler primært de ønsker til den praksisnære læring der er i forhold til behovet for 1. 

modul og muligheder for videreudvikling af e-læringsspillet, til brug på kommende moduler. I forhold til 

kliniske/jordemoderfaglige indhold var det specielt følgende områder der blev fremhævet som særlig vigtige: 

 

- Kommunikation 

 Monofaglig kommunikation 

 Tværfaglig kommunikation 

 Kommunikation med den fødende/parret 

 Kommunikation med pårørende 

 

- Tidsperspektivet  

 Vigtigt at spillet fremhæver det faktum at en fødsel tager tid 

 Mest fokus på selve udvidelsesfasen 

 Tydeliggøre de mange arbejdsfunktioner der opstår omkring en fødsel 

 

- Akutknappernes til kald på stuen og deres betydning/funktion 

- Skyllerum med information om håndtering af usterilt udstyr, måle og veje placenta etc. 
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- Pakke ud til fødsel 

- Rapportgivning 

 Fra jordemoder til jordemoder 

 Fra jordemoder til barselsafdeling 

 Fra Jordemoder til læge (og omvendt) 

-  

Tilbagemelding der omhandler den tekniske del af e-læringsprogrammet 

Tilbagemeldingerne omhandler først og fremmest undervisernes tanker om konsekvenserne ved at inddrage it-

baserede undervisningsmidler i den nære undervisning.  

 

- E-læringsprogrammet skal være let at bruge, så det ikke kræver forudgående oplæring 

- Skal kunne bruges og afspilles på det tilstedeværende udstyr (her blev det fremhævet at der kun sjældent 

indkøbes nyt IT-udstyr, da afdelingerne skal spare) 

- Kontaktperson der kan tilkaldes hvis der kommer tekniske problemer og som kan sørge for 

vedligeholdelse 
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Bilags navn Bilags nr. Dato 

Fundskema         7 20. 11. 2014 

 
 
 

Omhandler den 
undervisningsmæssige 
brug

Omhandler det 
jordemoderfaglige indhold

Omhandler den 
tekniske del af e-
læringsprogrammet

• E-læring lyder rigtig 
godt som læring.

• Her kan du visualisere det, 
via at skabe en stemning og 
et rum.

• Gør det så detaljeret 
som muligt, for ellers 
ryger seriøsiteten.

• Tilpas den studerendes 
lærings forudsætning.

• De jordemoderfaglige 
indhold skal være det 
primære indhold i E-
læringskurset. 

• Skal kunne anvendes 
uafhængigt 
tilstedeværelse på 
Metropol.

• Mulighed for at stoppe 
kurset undervejs.

• Fokus på tværfaglig 
samarbejde.

• Skal kunne bruges og 
afspilles på 
eksisterende udstyr
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Feltarbejde på Herlev Hospital         8 20. 11. 2014 
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Grovskitse, Manus/skabelon 
over de ideer vi har til den 
virtuelle fødegang 

        9 20. 11. 2014 
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