TEMA: UPSKILL / RESKILL – ET KIG I MASINRUMMET

Få nye kompetencer

– anvendelse
i praksis
Dokumentation og skrivebordsarbejde har været et omdiskuteret emne inden for velfærdsområdet. Især inden for sundhedssektoren, hvor det har stået højt på den politiske dagsorden at mindske skrivebordsarbejdet, så medarbejderne fik mulighed for mere tid sammen med patienterne samtidig med, at man ønskede at forbedre kvaliteten af den faglige,
skriftlige dokumentation.

Af Helle Østergaard, uddannelsesansvarlig, fysioterapeut, cand.pæd. i pædagogisk psykologi,
Aarhus Universitets hospital
Iben Beyer Sørensen, klinisk underviser, fysioterapeut, master i voksnes læring og kompetenceudvikling,
Aarhus Universitets hospital
Ulrik Brandi, Research programme director, Associate professor, Danish School of Education,
Aarhus Universitets hospital

I Fysioterapi- og Ergoterapi på
Aarhus Universitetshospital opstod
i løbet af 2016 et behov for at
arbejde strategisk med kompeten-

1. Afdækning af, hvilken viden, færdigheder, holdninger og kompetencer der var behov for at udvikle.

ceudvikling og implementering af
kortfattet, målrettet skriftlig doku-

2. Planlægning af kursusdage med anvendelse af transfer-princippet

mentation. 130 fysioterapeuter og

før under og efter samt læring med afsæt i cases fra praksis, skri-

ergoterapeuter har derfor deltaget

veøvelser og diskussioner om anvendelse af det lærte. Desuden

i kompetenceudviklingsprojektet

med høj grad af deltagerinvolvering (interaktivt).

”Dokumentation – skriv smartere”.
3. Arbejde med det lærte i subgrupper i praksis, hvor funktionsleder
Projektaktiviteter

har skabt rammerne.

Projektet ”Dokumentation – skriv
smartere” bestod af fire aktiviteter.

facilitere læreprocessen, give mulighed for at anvende det lærte,

hvordan hver af de fire aktiviteter

videndele samt diskutere med den dokumentationsansvarlige

blev gennemført, men her se kort et

samt den ene underviser.

overblik over de fire aktiviteter:
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4. Systematisk afvikling af workshops i hele organisationen for at

Du kan i det følgende læse mere om,
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Fase 1: Afdækning af behov
Indledningsvis blev det i projektet afdækket, hvilken viden, færdigheder, holdninger og kompetencer medarbejderne
havde behov for at tilegne sig for at højne kvaliteten af den skriftlige dokumentation. Den uddannelsesansvarlige
afdækkede dette gennem dialog med den interne underviser, der tidligere havde undervist på lignende kursus, samt
den dokumentationsansvarlige. Desuden var der løbende dialog med den eksterne underviser, og der blev efterspurgt input fra den kvalitetsansvarlige og deltagerne.
Nedenfor er læringsudbyttet for kursusdagen, der blev gentaget fire gange, oplistet:

Læring

Læringsudbytte

Viden (definition)

Viden om:

Angiver viden om et emne samt forståelse [1].

Hvem vi skriver til – modtagerperspektiv.
Hvordan et notat struktureres, fx fra generelt til specifikt
Hvad der er væsentligt at få med i et notat.
Hvordan budskabet gøres tydeligt i en given tekst.
Hvad klart sprog er.
Værktøjer til skriftlig dokumentation, fx abstraktionsstigen

Færdigheder (definition)

Hvilke færdigheder skal deltageren tilegne sig/kunne:

Angiver hvad en person kan gøre eller udføre [1].

Skrive med fokus på modtageren. / Skrive strukturerede tekster.
Skrive, så budskabet kommer frem.
Anvende klart sprog, bruge almindelige ord.
• Undgå fyldord

• Undgå gentagelser

• Undgå faglige forkortelser

• Undgå lange sætninger

Kompetencer (definition)

Anvende ny viden og nye færdigheder ved dokumentation i

Angiver evnen til at anvende viden og færdig-

elektronisk patientjournal (EPJ).

heder i en given kontekst, fx arbejdssituation [1].
Holdninger (ordforklaring)

Hvilke holdninger ønsker vi at fremme:

Kultur er måden, vi gør tingene på. Kulturen i

Det er patientens journal. Journalen er tværfaglig.

afdelingen er baseret på værdier, normer og

Journalen er ikke et forum for at promoverer fag-faglighed.

holdninger [2].

Vi ønsker at nedsætte dobbelt dokumentation.
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Fase 3: Arbejde med det lærte i subgrupper
Efter kursusdagen
For at fremme transfer efter afvikling af kursusdagene understøttede

Fase 2: Planlægning
af kursusdage

ledelsen, at der blev afsat tid til, at medarbejdere i subgrupper arbej-

For at fremme transfer er der i

Medarbejderne skulle øve sig på at dokumentere ud fra det lærte.

planlægningen tænkt før, under og

Subgrupperne arbejdede ligeledes med spørgsmål om dokumentation,

efter kursusdagen [3, 4]. De andre

der fremkom på kursusdagene og var relevante at arbejde videre med.

dede videre med egen dokumentation og anvendelse af det lærte.

principper, der er anvendt, er læring
deltagerinvolvering. I denne sam-

Fase 4: Afvikling af workshop for at facilitere
læreprocessen

menhæng betyder det bl.a., at del-

Dette arbejde blev fulgt op af workshops med deltagelse af medarbej-

tagerne arbejdede med skriftlige

derne, den ene af underviserne og afdelingens dokumentationsansvar-

notater, de selv har skrevet, og alle

lige for at facilitere og understøtte læring, besvare eventuelle spørgsmål

eksempler på tekster på kursusda-

samt løfte generelle dilemmaer ved dokumentation tilbage til afdelin-

gen er fra egen afdeling.

gens dokumentationsråd og ledergruppen.

Inden kursusdagen

Data og resultater

Deltagerne fik en opgave inden kur-

Den uddannelsesansvarlige har sammen med den interne underviser

set, hvor de blev bedt om at sende

opgjort kvalitative og kvantitative data ift. de gennemførte aktiviteter

underviserne tre områder, hvor de

ved brug af nedenstående årsag-virkningskæde. Målet med kæden er at

så tæt på praksis som muligt samt

gerne ville forbedre deres profes-

sandsynliggøre, hvordan kompetenceudviklingsaktiviteterne forventes

sionelle skrivning. Nedenfor ses et

at føre til effekt og værdiskabelse [5].

eksempel på tre ønsker til forbedDet vil sige, at:

ring inden kursusdage:

1) Færre fyldord og lange sætninger

1.

hvis relevante kompetenceudviklingsaktiviteter er gennemført

2) Let forståelige formuleringer og

2.

hvis deltagerne har lært det ønskede

hensigtsmæssig brug af fagudtryk

3.

hvis deltagerne anvender det lærte i hverdagen

(som også er nemme at forstå for

4.

hvis samarbejdsparter/interessenter oplever en ny adfærd fra

andre faggrupper, fx plejen)

deltagerne

3) Forbedring af standardfraser og
formuleringer, som kan bruges ofte

– så fører det til resultater på kort sigt, og så fører det til overordnede
effekter på langt sigt. Det kan være vanskeligt at måle/vurdere, at bedre

På kursusdagen (under)

resultater skyldes kompetenceudviklingsaktiviteter. Men hvis man har

For at fremme transfer var delta-

målt/vurderet, at man har gennemført de andre skridt undervejs, så er

gerinvolvering et centralt element

der en vis sandsynlighed for, at det har bidraget positivt til de overord-

under selve undervisningssean-

nede resultater.

cerne. Kursusdagen var tilrettelagt
med en vekselvirkning mellem

Det kan efter projektet konstateres, at de relevante udviklingsaktiviteter

oplæg, gruppearbejde, opsamling

er blevet gennemført, og når man spørger deltagerne enkeltvis, hvad de

af læringspointer og diskussion.

har fået med hjem, så var svarene, at de opstillede læringsudbytter for

Gruppearbejdet forgik eksempelvis

undervisningsdagen var i overensstemmelse med det, deltagerne havde

som speed-reading af egne med-

ønsket at lære.

bragte dokumentationstekster.
Underviserne var en læge, der også

Jævnfør punkt 3, så var de kvalitative udsagn fra de 20 deltagende

er uddannet journalist, og en klinisk

subgrupper, at de i dagligdagen oplevede, at:

underviser, der har en master i voksnes læringsprocesser og har erfaring

•

Vi bruger færre forkortelser.

med dokumentation, EPJ og under-

•

Vi bruger mindre fagsprog.

visning. Ved kursusdagens afslutning

•

Vi forsøger at skrive kortere tekster.

opsamlede grupperne læringspoin-

•

Vi skriver konklusion.

ter for dagen på plancher. Der blev

•

Vi har mere fokus på målgruppen.

desuden evalueret kvantitativt og
kvalitativt via spørgeskema.
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De kvalitative udsagn angav også,
at man oplevede, at de gav en
ændret adfærd i forhold til samarbejdspartnere:
Her nævnes blot enkelte eksempler:
• Vi skriver konklusioner til
patienten – det betyder noget
for lægen.
• Vi vil spørge vores modtagere,
særligt lægerne, om der er
forkortelser eller fagudtryk som
hæmmer forståelsen.
• Vi er blevet opmærksomme på,

Det var vigtigt i dette udviklingsprojekt at få kompetenceudviklingstil-

at udtryk som fx TL anvendes

buddet til at hænge sammen med medarbejderens arbejdsopgaver, så

forskelligt af terapeuter og

de fik mulighed for at kunne løse deres kerneopgave mere kvalificeret.

plejepersonale.
Derfor bør man til hvert kompetenceudviklingsforløb overveje, om det
Afslutningsvis skal det siges, at det

er de rette mennesker, der er valgt, hvilken læringsform der understøt-

kræver kontinuerligt ledelsesfokus at

ter formålet, og hvordan man sikrer sig, at den tilegnede læring bliver

forankre adfærd og bibeholde for-

anvendt, når man kommer hjem (transfer). 

bedringen. En af de fem funktionsledere har eksempelvis valgt, at der en
uge om året er fokus på dokumentation i EPJ. I den uge skal vigtige
læringspointer opfriskes, og her er
der mulighed for drøftelser og for at
give feedback på hinandens tekster.

Hvis du gerne vil vide mere i dybden om de strategiske overvejelser,
der lå bag projektet, høre om, hvordan man arbejdede meget
bevidst med transfer og effekt, så læs artiklen i HR-chefen side 14
(vend bladet)

Giver kompetenceudvikling
mening?
Kompetenceudvikling er ikke lænKilde: Uddannelse & Udvikling Nr. 2 2019 – Udgivet af DANSK HR, www.danskhr.dk

gere et personalegode, men derimod en indsats, der skal understøtte
og udvikle kerneopgaven. Selv om
intense og inspirerende arbejdsdage
på kursus med god bespisning er et
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