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Baggrund: Fysio- og ergoterapien på NSR sygehuse arbejder med at udvikle et 
kompetenceprogram hvor fokus er på medarbejderens udvikling, læring og sikkerhed i udførelsen 
af udvalgte færdigheder.  
Skill station (SS) er en del af dette koncept. 
SS er en klinisk forankret metode til kompetenceudvikling i organisationen – klinikere underviser 
klinikere. SS skal omhandle færdigheder, viden og holdning/adfærd. I SS afprøves, kvalitetssikres 
og udvikles arbejdsgange. 
 
Formål: SS skal sikre og understøtte høj faglig kvalitet i arbejdet omkring patienterne og 
understøtter en ensartet og systematisk læring, udvikling og vedligeholdelse af ergoterapeuternes 
faglige kompetencer og færdigheder.  
 
Metode: SS anvendes til at skabe synergi mellem organisationens/samfundets behov, 
medarbejderens oplevelse af at være ”klædt på til opgaven” og patienternes behov for, at blive 
behandlet med høj faglig kvalitet og ensartethed.  
En SS er bygget om omkring 3 elementer: 

- Skill station: hvor der trænes viden, kompetencer og færdigheder (praktisk) 
- Forberedelsesmateriale: Teoretisk viden, tips og tricks om emnet 
- Evaluering: Hver medarbejder evalueres ud fra foruddefinerede læringsmål, og relevant 

handling iværksættes i tilfælde af behov for yderligere kompetenceudvikling. 
 
Resultat og/eller praksisimplikationer: Der er blevet afholdt SS indenfor ”undersøgelse af den 
håndkirurgiske patient” og ”dysfagi”. Der blev udført før- og eftermålinger af ergoterapeuternes 
tryghed ved udførelse af den specifikke færdighed. Resultaterne viser en signifikant stigning i 
trygheden ved at udføre de gennemgåede færdigheder.  
Herudover er metoden evalueret i ergoterapien og tilbagemeldinger var positive i fht. selve 
læringsmetoden samt overførbarheden til deres daglige praksis. 
Der er allerede nu planlagt nye SS omhandlende ”elstimulation for OE” og ”perifer nerveskade”. 
 
Konklusion: SS er et relevant redskab til at udvikle og vedligeholde kompetencer og færdigheder 
blandt ergoterapeuter. SS forankrer læring ud fra evidensbaseret praksis og sikrer konsekvent og 
systematisk læring med udgangspunkt i aktuelle praksis. 
 
Nøgleord: Kompetenceudvikling, skill stations, læring, færdighedstræning 
 


