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Hvorfor en model til selvevaluering?
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Målgrupper – praktiksteder for alle
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Det faglige arbejde med udvikling af 
model til selvevaluering – en iterativ proces
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KIG-modellens udformning

Hovedkategorier
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• Tværprofessionelt samarbejde
• Tværsektorielt samarbejde 
• Studiefaciliteter

• Introduktion og modtagelse af 
studerende 

• Involvering af relevante parter i 
introduktionen 

• Praktikstedet som 
uddannelsessted

• Ressourcer og organisering til 
varetagelse af 
uddannelsesopgaven 

• Pædagogiske kompetencer 
• Kliniske kompetencer 

• De studerendes opgaver 
og læring

• De studerendes 
læringsprocesser 

• Viden om de 
studerendes læringsmål 

• Viden om de 
studerendes 
forudsætninger 



Eksempel hovedkategori 1 med tema, hjælpetekst og indikatorer

HOVEDKATEGORI 1 - PRAKTIKSTEDET SOM LÆRINGSMILJØ 
 
TEMA – Tværprofessionelt samarbejde 
 
Temaet ’tværprofessionelt samarbejde’ omhandler de studerendes mulighed for at lære om samarbejde mellem de faggrupper, som 
indgår i borgerens/patientens forløb. Dette kan både finde sted med udgangspunkt i det professionelle samarbejde mellem parterne, 
eller ved at de studerende sætter sig i borgerens eller patientens sted og forstår oplevelsen af at møde forskellige faggrupper. 
 
Når rammerne for de studerendes deltagelse i det tværprofessionelle samarbejde er optimalt og systematisk organiseret handler det for 
eksempel om, at de studerende indgår i samarbejde med andre faggrupper omkring konkrete borger-/patientforløb. De studerende 
inddrages i arbejdet med fælles mål for patienten og det professionelle samarbejde. Ligeledes erfarer de studerende, hvordan forskellige 
faggruppers samarbejde og opgaveglidning mellem faggrupperne er med til at sikre optimale patientforløb. 
 
Niveau Indikator Score – sæt 

kryds 
Niveau 4: De optimale og dog realistiske 
forhold, der understøtter emnet. 

Rammerne for de studerendes deltagelse i det tværprofessionelle 
samarbejde er optimalt organiseret og sikrer systematisk, at de indgår i 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer. 

 

Niveau 3: De forhold der på acceptabel, 
men ikke optimal måde, understøtter 
emnet. 

Rammerne for de studerendes deltagelse i det tværprofessionelle 
samarbejde er ikke optimalt, men acceptabelt, og muliggør at de 
studerende indgår i tværprofessionelle samarbejdsrelationer.  

 

Niveau 2: De forhold der mangelfuldt og i 
mindre grad understøtter emnet. 

Rammerne for de studerendes deltagelse i det tværprofessionelle 
samarbejde er mangelfuld, men de studerende opfordres til og indgår i 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer, når det er muligt.  

 

Niveau 1: De forhold der meget mangelfuldt 
og i ikke acceptabel grad gør sig gældende 
for emnet. 

Rammerne for de studerendes deltagelse i det tværprofessionelle 
samarbejde er meget mangelfulde og ikke acceptable, og de studerendes 
deltagelse i tværprofessionelle samarbejdsrelationer foregår sjældent 
eller aldrig.  

 

Ikke relevant Ikke relevant  
 

 



Anvendelse af modellen

Forberedelse

• Uddannelsesansvarlige trækker elevers og studerendes evalueringer i SurveyXact

• Områder i evalueringen, som giver anledning til opmærksomhed, eller iværksættelse af 
indsatser, tages med i de refleksioner, der danner grundlag for de mål og indsatser, som 
beskrives i selvevalueringsmodellen

Selvevaluering

• Møde mellem ledere og vejledere af ca. 1½ times varighed

• At opnå konsensus om niveau  fx niveau 2 eller 3, hvad ligger tættest på praksis? – her 
medtages de studerendes evalueringer

• Begrundelser for scorer noteres med henblik på at sammenligne og synliggøre udvikling

Mål på kort og 
lang sigt

• Der aftales meningsgivende mål/indsatser med henblik på at opnå kvalificerede forbedringer 
i afsnittet

• Det beskrives, hvad der skal gøres for at nå målet, hvem der er ansvarlig, og hvornår der 
følges op, fx kvartalsvis eller halvårligt



Foreløbige resultater

 To pilottest – en afprøvning med Sundhedsadministrativ 
koordinatorer

 Et godt dialogværktøj for både vejledere og ledelse

 Vejlederne oplever, at deres arbejde, i langt højere grad, bliver 
synliggjort

 Det er blevet tydeligt, at der under samme afdelingsledelse er 
forskellige rammer og vilkår for vejledernes arbejde med 
uddannelse

 Tendens til at score sig højere end ‘virkeligheden’ ser ud – hvem 
skal være den ‘gode kritiske ven’

 Der er kultur til forskel – det kræver en kulturændring = hvordan 
prioriteres uddannelsesopgaven i en travl hverdag

Leder: ”Modellen giver god indsigt i 
arbejdsopgaverne og en forståelse for både tid, 
ressourcer og de kompetencer, der er behov for.”

Medarbejder: ”Det er godt, at vi bliver presset 
på, at vi skal gøre noget, for det kan godt være 
nemt at lade være i en travl hverdag”



Tak for jeres tid
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