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Dagens Program

• 8.30-9.00 kaffe/te og brød 

• 9.00-9.15 Velkomst 

• 9.15-12.00  : Oplæg- øvelser-korte 
gruppedrøftelser

Indhold: Hvordan du kan understøtte de 
studerendes kobling mellem teori og 
praksis? Fokus på forståelse af teori og 
praksis, kundskabsbaseret praksis, transfer 
og hvilke refleksionsmodeller kan fremme 
dette.
”Hvordan kan jeg som kliniske vejleder, 
fremme de studerendes kobling af teori og 
praksis? ”

• 12.00 – 12.45:  Frokost 

• 12.45 – 14.45:  Oplæg- øvelser-korte 
gruppedrøftelser

Indhold: Fortsat refleksionsmodeller,  at 
arbejde faciliterende i klinisk vejledning, 
samt fremme det tværfaglige perspektiv.

”Hvordan vil jeg arbejde med at facilitere
læreprocesser som fremmer teori og praksis 
kobling? Hvilke kommunikative udfordringer 
oplever jeg som klinisk vejleder?”

• 14.45 – 15.00:  Skriv tre ting ned, som du 
er inspireret af i dag – noget du føler, at 
du kan tage med dig fra i dag



Brobygning mellem teori og praksis i 
Professionsuddannelserne

Fire teori-praksis forståelser er beskrevet i KORA rapport (2013) 

Diktomi    (hårde grænser mellem teori og praksis)

Polaritet    (bløde grænser og et kontinuum mellem teori og 
praksis) 

Fusion (Ingen grænser mellem teori og praksis) 

Dialektik (vekslende grænser mellem teori og praksis)



Aristoteles (384-322 f. Kr.), Filosof, logiker og naturforsker. 
Var i opposition til Platons tænkning (ideernes verden). 

Bruger et bredt kundskabssyn 

• Lader ikke teoretisk kundskab rangere over praktisk kundskab

• Nuancerer kundskabsbegrebet

• Tager udgangspunkt i den virkelighed, man kender

• Beskriver kundskabens genstandsfelt og den aktivitet, der er forbundet 
hermed.

• Beskriver hvordan kundskaber læres og erhverves

(Saugsted 2003, s. 191-192)

Aristoteles kundskabsbegreb



De tre kundskabsformer
Aristoteles laver en tvedeling af  fornuften

Den videnskabelige evne

- det kan ikke kan være 
anderledes -

- genstands-feltet er det 
teoretiske område 
(episteme)

• Episteme (en teoretisk viden, der 
bygger på principper for 
bevisførelse og begrebsdannelse 
om det almene)

Den skønnende evne

- det der kan være 
anderledes –
genstandsfeltet et det 
praktiske liv (techne og 
phronesis)

• Techne (produktion, en 
frembringende kundskab, 
materialet er dødt, en 
instrumentel handling)

• Phronesis (handlingslivets 
kundskab, der handles på en 
etisk korrekt måde i relationen 
med andre mennesker)



Episteme
Det som er uforanderligt (evigt) – teoretisk viden, som bygger 
på bevisførelse og begrebsdannelse. 

 Aktivitetsformen (theoria) er at betragte, beskrive og analysere

 Den vise (den person som har den nøjagtigste form for episteme)

 En kundskab som ikke fører til at personen bliver mere 
handlekraftig 
(Viden er forskellig fra handling)

 En kundskab som kan tilegnes og formidles gennem undervisning

 Kaldes i nutiden det teoretisk-videnskabelige område

Hjælper den studerende til vide og vide hvorfor



Techne
Det der kan være anderledes.

• En kundskab, hvor der frembringes et produktet, og hvor 
vurderingen er på produktet (målet).

• Den kyndige (den dygtigste og ”ypperligste” person)

• Aktivitetsformen er at gøre (poiesis)- at fremstille/ producere i det 
praktiske liv, aktiviteten er instrumentel.

• En kundskab, hvor principperne bag færdighederne kan læres 
ved undervisning, men at gøre kræver øvelse og erfaringer for at 
blive dygtig. Brug for gode læremestre.

• Kundskaben kaldes i nutiden praktisk-produktiv kyndighed

Giver den studerende en praktisk og produktiv kyndighed 

(fra novice, avanceret nybegynder, kompetent, kyndig, 

ekspert)



Phronesis
Det der er foranderligt. 

• Aktivitetsformen er handlinger (praxis) som er gode og til det 
bedste for mennesket.

• Den Forstandige (klogskab) – besidder den etiske dyd, at 
skønne og handle ret i situationen,. 

• Forstandighed kræver kendskab til både det almene og det 
partikulære, hvor det er væsentlig at tage udgangspunkt i det 
partikulære (situationen) – og at vælge den bedste handling.

• Kundskaben læres ved opdragelse og via erfaringer. 
Erfaringerne fås ved at omgås forstandige mennesker – at lytte 
og blive vejledt af  deres meninger og udtalelser. Rollemodeller.

• Kundskaben kaldes i nutiden praktisk-etisk klogskab (her 
ligger det kvalificerede skøn)

Den studerende skal erhverve sig et kvalificeret skøn med 

praktiske-etisk klogskab i mødet med sine patienter og 

samarbejdspartnere



• Den epistemiske kundskab har ikke vidensmonopol og gyldighed i alle livets 
forhold.

• Alt kan ikke læres inden for et skolastisk system.

• Det teoretiske og det praktiske felt er kvalitative forskellige.

• Der er ikke én teori som passer til én praksis og vice versa, dvs. der er ikke 
automatisk sammenhæng mellem teori og praksis.

• Den teoretiske, generelle og abstrakte viden hverken initierer til handling i sig 
selv eller er handlingsanvisende.

Opsummerende: 

• Ikke  overvurdere teoretisk viden i praktiske sammenhænge og dermed tro

at teoretisk viden er bedre end erfaringer og kan erstatte dem. 

• At viden ikke kun er et produkt men også en menneskelig aktivitet. 

• Kundskaber skal kategoriseres efter aktivitet og genstandsfelt.

(Saugsted 2003) 

Hvad vi kan lære af Aristoteles:
(ifølge Saugsted)



Pointer fra KORA-rapporten

Formål: at mindske de studerendes oplevelse af afstand 
mellem teori og praksis

• Dialogisk undervisning på skolen og en praktik med vægt på læring og 
refleksion for at fremme oplevelsen af sammenhæng

• Praksisnær teori på professionshøjskolerne (PBL, f.eks. Cases)

• Teorinær praksis på praktikstederne

• Teori/praksisforholdet tematiseres og bevidstgøres for undervisere, 
kliniske vejledere og studerende

• Et tredje læringsrum - f.eks. Simulationsrum, mentor ordninger, trainee-
ordninger, studerende med i udviklingsprojekter i praktikken 
Samarbejde mellem kliniske vejledere og undervisere

KORA(2013): 
https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/10267_sammenfattende_rapport.pdf [lok 
02.02.2020]

Forholdet mellem 
teori og praksis i 

professions-
uddannelser er nok et 

problem, der ikke 
nogensinde finder en 

endelig løsning!! 

https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/Brobygning/10267_sammenfattende_rapport.pdf


Hvert bord drøfter : 

• Hvordan kan du som klinisk vejleder anvende denne 
forståelse af teori og praksis i den kliniske undervisning?

• Hvordan taler I om teori og praksis med de studerende?

• Hvordan taler I om det blandt fagpersonalet?

Kort refleksion

Hvad vil I bringe op i 
fælles forum?



Transfer  begrebet

Overføre og anvende noget, der er lært/erfaret i én situation, til en 
anden situation! 

Overføre viden og kunnen lært i en sammenhæng til en kvalificeret 
handling i en anden sammenhæng!                     (Wahlgren 2010, s. 105, 110, 113)



Faktorer der fremmer transfer

 Personrelaterede transfer-faktorer 
-motivation, evnen til at sætte mål for egen læring, tiltro til egne evner (self-
efficacy) og metakognition.

 Undervisningsrelaterede transfer-faktorer
- at sikre den lærendes mestring af  stoffet (meningsfuldhed), at skabe 
samspil med anvendelsessituationen, at træne i transfer (f.eks. øvelser) og 
underviserens færdigheder (troværdighed, autensitet)

 Situationsbestemte transfer-faktorer
- anvendelsessituationen (organisatoriske forhold og personrelationer)

(Wahlgren 2010, s. 129 - 139)



Transfer i anvendelsessituationen

Transfer fremmes af:
 At man får mulighed for at anvende det lærte umiddelbart i forlængelse af 

læringssituationen ( i undervisnings- og i arbejdssammenhæng)

 Et socialt klima der understøtter anvendelsen

 Positiv feedback på anvendelsen (supervision)

 Muligheden for at udveksle erfaringer med andre, som er i samme båd 
(diskutere og reflektere i grupper, netværk)

 Systematisk op følgende læring (systematiske skriftlige refleksioner over, 
hvad og hvordan man anvender det lærte)

(Wahlgren og Aarkrog 2012, s. 117-138)



Hvordan kan man arbejde med motivation og 
læring?
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Den kliniske beslutning træffes på baggrund 
af:

Klinisk beslutning 
og klinisk 
erfaring 

21-02-2020 Fjord A og Bjerring M 2019  s 58. 16

Forskningsbaseret viden  
”Det er ikke nok at gøre 
sit bedste, først må man 
vide, hvad man skal gøre 
og så gøre sit bedste” 



Betydningen for læring i klinisk praksis

Den pædagogiske refleksions
model udspringer af modellen for evidensbaseret 

sygepleje 

Evidensbaseret 
sygepleje



Kort gruppedrøftelse

• Hvordan kan jeg som kliniske vejleder, fremme transfer i forhold til de 
studerendes kobling af teori og praksis? 

-
- Klinisk vejleders pædagogiske kompetencer – herunder anvendelses- og 
situationsbestemte forhold?

- Forhold i selve læringsmiljøet?

• Er der særlige udfordringer I står i fht. Transfer?



Refleksionsmodeller og værktøjer

• Den kliniske vejleders pædagogiske  værktøjer



Definitioner på refleksion

• Refleksion: at overveje, grunde, tænke noget grundigt igennem, 
eftertanke, anstille betragtninger 
(sammenskrivning af forskellige def. fra Nudansk ordbog, Ordbog over det danske sprog)

• Arbejdsdefinitionen ”En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form 
for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk-konstruktiv 
spørgende og svarsøgende holdning  (Wackerhausen 2008, s. 14)



Wackerhausen ”anatomisk struktur”

Refleksion af 1. orden

• At tænke på noget (genstand)

• At tænke med noget (begreber, indhold, ”værtøjer”)

• At tænke ud fra noget (perspektiv, mål, intension)

• At tænke inden for noget (ramme)

Refleksion af 2. orden

• At reflektere over de ovenstående basale forudsætninger
(Wackerhausen 2008 s. 14-18)



Refleksion af 2. orden

”Den kritiske medarbejder”

• Overskride grænser

• Udfordrer dogmer

• Udvider perspektiver

• Stiller nye spørgsmål om nye emner

• Kræver kognitivt arbejde ved udforskning af socialiseringsprocessen

• Får øje på det usynlige ved at blive fremmed for sig selv
(Wackerhausen 2008 s. 16-18)



Wackerhausen-refleksion 1 og 2 orden 

1 Ordens refleksion 2 ordens refleksion

Tænker med sædvanen Tænker med nye begreber

Sædvane- bekræftende Sædvane –udfordrende 

(Fjord A, Bjerring M 2019.s 57)



Nogle  eksempler på refleksionsmodeller

• Klinisk beslutningstagen /klinisk refleksionsmodel

• De 3 H’ er

• Løwlie`praksistrekant

• Erfaringslæringskæden

• Andre?



Klinisk beslutningstagen

Træffes på baggrund af et samspil mellem den enkelte 
patient og de generelle forhold ud fra en forståelse 
for patientens situation og en forklaring af 
situationen (Pedersen 2011, s. 176).

Klinisk beslutningstagen relateret til 
udvalgte patient/borgerforløb på 
baggrund af:

· Patientens præferencer

· Forskning, begreber, modeller og 

metoder

· Observationer og undersøgelser

· Interventioner, risiko, forekomst

· Klinisk erfaring



Klinisk beslutningstagen som 
refleksionsmodel 
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Situeret klinisk beslutningstagen 
Husets vægge, Tag og gulv 

består af vidensformer
som pt,-pårørende viden, 

samt erfarings og 
forskningsbaseret viden.

Selve 
beslutningsprocessen 
foregår inde i huset og 

udgøres af 
sygeplejeprocessens faser.

Konteksten er markeret som en cirkel 
Mikro (relationelle) meso (kulturelle) og 

makro (organisatoriske)niveauer 
Barbesgaard H (2019 s. 36)



Drøftelse i grupper  
Hvordan kan jeg som kliniske vejleder, fremme de studerendes 
kobling af teori og praksis? 

• Hvilke muligheder ses  i de  pædagogiske refleksionsmodeller 
om klinisk beslutningstagen?

• Hvordan kan I som klinisk vejledere bruge den/dem  
systematisk i jeres refleksion med de studerende?

• Anvender/Kender I andre modeller, der kan bruges eller I 
aktuelt bruger, som sikrer den mere evidensbaserede side?



3 positioner  De 3  H´er

(Figur fra Bagger/Schultz s. 51, Jørgensen 2009, s.18)



Refleksions- Spørgsmål til de 3 H’ er

Hovedet:

• Hvilke tanker gjorde du dig i situationen?

• Hvilke faglige overvejelser havde du?

• Hvilke teorier kender du, som siger noget om temaet?

Hænder

• Hvad skete der i situationen

• Hvordan fik du placeret…?

• Hvordan var patientens ansigtsudtryk?

• Hvor stod du henne?

• Beskriv hvordan du udførte proceduren?

Hjerte

• Hvordan havde du det i situationen

• Hvordan var din mavefornemmelse i situationen

• Hvad gjorde det ved dig?



Løwlie´praksis-trekant 



Kolbs læringscirkel/model for 
erfaringsbaseret læring



Et eks på Kolb anvendt i praksis
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Hvilke andre studieredskaber kan fremme 
mundtlig og skriftlig refleksion ?

• Mind-map (mest overblik)

• Logbog (at lære at lære)

• Skriveøvelser (Dagbog)

• Praksisbeskrivelser med efterfølgende refleksion

• Konstruere skriftlige refleksionsspørgsmål til den 
studerende

• Briefing /debriefing (færdighedstræning)

• Andet?



Roller og ansvar 

Klinisk vejleders rolle Studerendes rolle

• Deltager i undervisning i teori/klinik, er forberedt og har vilje 
til at lære. 

• Indgår i ligeværdigt samarbejde og åben dialog med klinisk 
vejleder. 

• Udviser respekt i alle relationer samt er opsøgende og 
undersøgende i forhold til ny viden og professionens praksis.

(Semester beskrivelser) : 

https://i.ucl.dk/saerligt-for/kliniske-undervisningssteder/klinisk-undervisningsssted-sygeplejersken-
odense/modulplaner-sygeplejerskeuddannelsen-odense-og-svendborg/ [lok 02.02.2020]

• Har en relevant faglig og pædagogisk baggrund. 

• Er engagereret i professionen, faget og dets udvikling, samt 
holder sine faglige kompetencer ajour.

• Tilrettelægger og tager medansvar for, at den studerende når 
mål for læringsudbyttet. 

• Med anerkendelse og respekt støtter og udfordrer klinisk 
vejleder den studerende i læreprocessen. 

(BEK (2016) om udd. til sygeplejerske:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181963 [lok 02.02.2020] 

(Semester beskrivelser https://i.ucl.dk/saerligt-for/kliniske-undervisningssteder/klinisk-
undervisningsssted-sygeplejersken-odense/modulplaner-sygeplejerskeuddannelsen-
odense-og-svendborg[lok 02.02.2020] 

https://i.ucl.dk/saerligt-for/kliniske-undervisningssteder/klinisk-undervisningsssted-sygeplejersken-odense/modulplaner-sygeplejerskeuddannelsen-odense-og-svendborg/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181963
https://i.ucl.dk/saerligt-for/kliniske-undervisningssteder/klinisk-undervisningsssted-sygeplejersken-odense/modulplaner-sygeplejerskeuddannelsen-odense-og-svendborg/


At være facilliterende og fremme refleksion 
hvad kræver det?
• Fordel jer 2 og 2

• Hvilke pædagogiske udfordringer opleves i  forhold til at kommunikere 
anerkendende, åbent, udfordrende og undrende, når I skal støtte de 
studerende i at reflektere?

- lav dernæst en kort brainstorm i gruppen på hvad er gode 
refleksionsspørgsmål?



Personlige forudsætninger
• Kunne, være tilstede i situationen, rumme egne og andres følelser, 

lytte, være åben og nysgerrig, være indstillet på forandring og evt. 
modstand

Faglige forudsætninger
• Turde sætte sig selv på spil, tolerance, arbejde improvisorisk, have 

praktisk og teoretisk kundskab om refleksion, tillidsfuldt rum, kunne 
stille forskellige typer spørgsmål, være parat at ændre egen praksis 
m.m

Professionsfaglige forudsætninger
• Formulere forskellige spørgsmål til professionsfeltet, Kunne bryde 

professionens iboende traditioner m.m.

(Jørgensen 2008, s. 24)

Facilitator kompetencer



Den anerkendende samtales
6 discipliner:

1. Kontrakt

2. Nærvær

3. At lytte

4. Åbne spørgsmål

5. Empatisk feedback

6. ‘Det refleksive øje’

Se evt. følgende video på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=m80ZL4tagOE [02.02.2020]

(Borgmann og Ørbech 2010, s. 22- 25)

https://www.youtube.com/watch?v=m80ZL4tagOE%5blok


Vejlederrollen

• Når vejleder indgår i kommunikation med den studerende, kan 
vejleder indtage forskellig roller-der på forskellig måde støtter den 
studerende i hendes læreproces   (  Nissen Kabell L og Reggelsen B (2012 s.155-156 )

• Mentor

• Coaching

• Konsultation

• Terapeutisk
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Hvordan bliver man en god vejleder?

Ifølge Stephen Brookfield

er disse karakteristika hos vejleder  væsentlige:

• Vejleder skal være troværdig og autentisk.

• Stå ved sin faglighed

• Visionær

• Sikre kongruens

• Være parat til at indrømme fejl

• Vise noget af sig selv og vise at hun tager den studerende alvorligt

• Være bevidst om at være rollemodel (eksemplarisk )
Roelsgaard K, Sørensen Winther S.(2012) kap 4 

21. februar 2020 40



Hvordan bliver jeg en god vejleder ?
Det handler også om interpersonelle relationer. 
Kommunikation er en cirkulær proces

• Indgår du fx i et kommunikationsforløb med en studerende ,hvori  du beskriver et handlingsforløb, aflæser du bla på den andens 
mimik om vedkommende er interesseret. Ser du at den studerende viser interesse ved fx nonverbalt at kommunikere lytten
fortsætter du. Er det modsatte tilfældet, begynder du måske at gøre dig overvejelser om den  studerendes motivation for at lytte
til dig.

( Frit efter Metze Jacob )

• I den cirkulære forståelse reagerer partnerne hele tiden på deres fortolkninger af den andens totale adfærd.

• Det betyder så også at man tager sig selv med i en beskrivelse af kommunikations situationer med din studerende . Det er altså 
ikke nok at fortælle ,at den studerende reagerede sådan og sådan……..Det er afgørende at man gør sig klar hvad man selv gjorde, 
der fik den studerende til netop at reagere. 

• Sagt på en anden måde: Hvad bidrog jeg selv med, der fik situationen til at udvikle sig som den gjorde?     
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Kommunikationskompetencer

En forståelse og bevidsthed om egen forforståelse og stå sted

• Viden om kommunikation i forhold til vejledningen
- feedback



Kommunikationen

• i-talesætte ”praksis” (tanker, følelser, fornemmelser, handlinger)

• Hvilket sprog? – fagsprog, videnskabelige sprog og hverdagssproget (kan beskrive 
det mere intuitive, kropslige, fornemmelser)

• i-talesætte begreber/teorier

• At skabe dialektik mellem teoretiske og praktiske kundskaber



Spørgsmålskategorier - kontinuum

Lyttende     ------------------------- ikke lyttende

Udvidende  ------------------------ afgrænsende

Affektive     ------------------------- kognitive 

Konfronterende ------------------- tildækkende

Metze og  Nystrup  : Samtaletræning (1994)



Feedback  - et nødvendigt   
kommunikationsredskab
Hvad er feedback?

• En faktor, der sigter mod at reducere kløften mellem det sted hvor 
den studerende er, og der, hvor det er meningen, den studerende skal 
være. Et af de mest virkningsfulde værktøjer til at påvirke studerendes 
adfærd og læring. (Gibbs et al 2006)

• Feedback fra vejleder  opleves af studerende, som nødvendig, men 
det er også betydningsfuldt at vejleder kender den studerende (Gillespie 2002) 
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Feedback- hvad kan det ?

Kan hjælpe den studerende med at:

forstå det faglige indhold

forstå hvad kriterierne er

vurdere hvor han/hun står rent fagligt

finde de næste skridt i deres læring

... Desuden øger det (typisk) studieaktivitet og motivation

(Hattie 2009)
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2 typer af Feedback
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• Formativ Feedback • Summativ feedback

Fremadrettet Bagudrettet

Formål at udvikle og forbedre Formål at måle resultat

Fokus på processen Kontrol

Skabe progression Dokumentation

Karakterskalaen graduerer præstationen



Effektiv feedback
besvarer tre
spørgsmål:
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Feed up
Hvor skal jeg hen?
(mål/kriterier)

Feed back
Hvor er jeg?

Feed forward
Hvad er næste
skridt



Tænk over hvad fedback kan sætte i gang hos 
den studerende 



Hvad kendetegner den  gode feedback?

Den er Kriteriebaseret Den er Konkret

• Knyttet til konkret handling- Eksemplificeret.

Den er Konstruktiv
• fastlagt vægtning af ris og ros

• formuleret som forslag

• venlig tone

Den er Tilpasset
•  Undgå lister/opremsninger

• • Nærmeste udviklingszone

• Tydelige faglige kriterier

• Inddrager faglige begreber

Den er Fokuseret

• Enighed om fokus
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• Øvelse gør ”mester” og efterfølgende refleksion på hvad lykkedes og hvor 
har jeg brug for at udvikle min ”rolle”?

• Kollegial vejledning/sparring – er der mulighed for dette?

• Støtte fra ledelsen 
- hvad skal prioriteres? Hvordan skabes plads til udvikling?

• Det tager tid at få erfaringer – tid til erfaringsudveksling 
- italesættelse af de positive oplevelser og udfordrende oplevelser, hvor har I 
mulighed for dette?

• Kurser 
- fordel, hvis der er flere fra afdelingen, som kommer afsted 
– kollegial støtte 

(Jørgensen 2008)

Hvordan kan jeg udvikle mine kompetencer?



Betydning af tværprofessionelt og 
tværsektorielt for de sundhedsprofessionelle

De mange overgange i sundhedsvæsnet kræver 
blik for samarbejde  på tværs. 

• I Bek om 
sygeplejerskeuddannelsen står der 
i formål § 1.

”…Den uddannede skal selvstændigt kunne 
varetage klinisk lederskab og klinisk 
beslutningstagen i samspil med patient, borger og 
pårørende om sygepleje samt indgå i 
tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på 
individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel 
nationalt som internationalt”….

(Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181963 [lok 02.02.20]

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181963


Hvordan fremmer i  de tværfaglige og de 
tværsektorielle elementer i klinisk praksis 

Diskuter følgende:

• Hvordan arbejder i med tværfaglighed gennem 
uddannelsen?

• hvordan får de studerende  viden om egen og 
andre faggruppers faglige kompetencer og roller?



Sammen om velfærd
Kommunerne, regionen og 
uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark 
samarbejder om velfærd til borgerne. 

For første gang har parterne forpligtet sig til 
at lave kompetenceudvikling på tværs af 
sektorerne. 
Det betyder at lige fra uddannelsesstart til 
arbejdet i praksis har vi fokus på faglighed og 
tværfaglighed i forhold til borgerne. 

Visionen er at uddanne ledere og 
medarbejdere til at skabe sammenhæng 
mellem sektorer og arbejde mere tværfagligt 
til gavn for borgeren.

Der findes flere relevante materialer 
herunder øvelser i samarbejde ,samt 
refleksionsspørgsmål i forhold til det 
tværfaglige samarbejde ,som kliniske 
vejledere kan bruge

Her er et link til sammen om velfærd: 

https://www.sammenomvelfaerd.nu/Refleksioner

https://www.sammenomvelfaerd.nu/Refleksioner


Opsummering på dagens arbejde

• Hvad er jeg blevet klogere på ?

• Hvad er jeg blevet opmærksom på i forhold til min  vejlederrolle? 
Styrker og evt. barrierer?

• Skriv tre ting ned, som du er inspireret af i dag – noget du føler, at du 
kan tage med dig fra i dag.
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Opsummering af dagens  Tema

Det er jeg glad 
for  der blev 
drøftet i dag!

A-ha! 
En god pointe jeg kan tage 
med mig er…

Hmm… 
Et vigtigt 
spørgsmål eller 
dilemma er 
stadig…

Hjem og 
gøre! 
Hvad vil jeg selv gøre anderledes 
– måske allerede fra i morgen? 
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