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faglige skriftlige dokumentation. 
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I Fysio- og Ergoterapien på Aarhus Universitetshospital opstod i 
løbet af 2016 et behov for at arbejde strategisk med kompetenceud-
vikling og implementering af kortfattet, målrettet skriftlig dokumen-
tation. 130 fysioterapeuter og ergoterapeuter har derfor deltaget i 
kompetenceudviklingsprojektet ”Dokumentation – skriv smartere”. 

Afdelingen for Fysio- og Ergoterapi ved Aarhus Universitetshospital 
(AUH) ønskede i projektet at arbejde med en strategisk tilgang til 
effekt og evaluering af kompetenceudvikling med fokus på at styrke 
transfer mellem undervisning og praksis for deltagerne samt at 
fremme organisatorisk læring på AUH. Med denne artikel vil vi gerne 
præsentere baggrund, ramme og resultater fra projektet, hvis formål 
helt overordnet var at udvikle deltagernes og AUH’s kompetencer i at 
skrive mere præcise og brugbare tekster inden for de givne rammer. 

Planlægning
Kompetenceudviklingsprojektet blev planlagt og gennemført af 
afdelingens uddannelsesansvarlige terapeut understøttet af ledelsen 
samt flere vigtige aktører i afdelingen. 

Målet med projektet var, at der skulle anvendes mindre tid til doku-
mentation, og dette blev også bekræftet af, at medarbejderne ved 
deres udviklingssamtaler i stigende grad efterspurgte kompetencer 
målrettet skriftlig dokumentation i patientjournalen. 

Planlægning og udvikling af kompetenceudviklingsprojektet er ba-
seret på nyeste viden om transfer og organisatorisk læring. 

Kompetencer
Ved kompetencer forstår vi evnen til at anvende viden og færdig-
heder i en given kontekst, fx arbejdssituation (3). I en artikel fra 
1988 af Baldwin og Ford med titlen ”Transfer of training” ser man 
etableringen af et vigtigt område inden for læringsforskningen, som 
populært går under navnet ’transfer’. Baldwin og Ford undrede sig 
over, at på trods af massive investeringer i uddannelse og udvikling 
i nordamerikanske virksomheder, så viste resultater fra forskning 
i transfer, at kun ca. 10 pct. af det lærte blev anvendt i konkrete 
arbejdssituationer. Ikke nogen prangende effektivitet. Forskning 
i transfer har siden hen igen og igen gentaget disse resultater og 
viser at kun omtrent 10-20 pct. af det, som vi lærer på kurser, bliver 
anvendt i praksis. Både ældre og nyeste forskning peger på tre 
overordnede dimensioner, når fokus er på de mest betydningsfulde 
faktorer for den gode transfer (4,5,6).

Den første dimension handler om den lærende og dennes karakteri-
stika. Der er altså tale om betydningen af de individuelle betingelser 
for at overføre det lærte fra en læringssituation til en anvendelsessi-
tuation. Der peges på flere individuelle betingelser, som skal være til 
stede i situationen. En af de primære faktorer er, at den lærende kan 
se, at der eksisterer et behov for at lære noget nyt. Hvis lederen eller 
medarbejderen kan se en umiddelbar nytte eller værdi af det lærte i 
forhold til arbejdssituationen, så optimeres transfer af det lærte i høj 
grad. Et andet vigtigt element at holde sig for øje i forbindelse med 
at skabe god overførsel af det lærte er, at lederen eller medarbejde-
ren er motiveret for at lære nyt og anvende det lærte i en arbejds-
situation. Her er det helt grundlæggende for god transfer, at den 

lærende kan se en mening med det, som skal 
læres. Desuden peger læringsforskerne på høj 
jobtilfredshed, den lærendes tiltro til egne ev-
ner (overskud, selvtillid), og at det lærte kan 
kobles til den enkeltes karriereplanlægning, 
som betydningsfuldt for god transfer. Helt 
overordnet kan man fastslå, at den individu-
elle faktor spiller en vigtig rolle for den gode 
transferproces og forankring. Og at det skal 
give mening at lære noget nyt, hvilket er et 
grundlæggende vilkår for al voksenlæring. 

Den anden dimension retter fokus mod be-
tydningen af designet af læringssituation, dvs. 
der, hvor det lærte formidles til den lærende. 
Ofte taler man her om selve undervisnings-
situationen eller interventionen. Det viser sig 
med al tydelighed, at et primært element at 
holde sig for øje i forbindelse med optime-
ring af transfer er indholdet af undervisnin-
gen og dens pædagogiske metode. For det 
første er det vigtigt, at indholdet er relevant 
for de udfordringer og arbejdsopgaver, 
lederen eller medarbejderen skal løse. For det 
andet, at de anvendte læringsmetoder åbner 
op for dybere forståelse af indholdet frem for 
læring på et genkaldelsesniveau. Dybere læ-
ring og dermed bedre muligheder for transfer 
sker gennem et interaktivt design. 

Et andet element handler om designet af læ-
ringssituationen, som gerne skal være inter-
aktive baseret på aktive relationer mellem fx 
en kursusdeltager og underviser. Et interaktivt 
design betyder, at der er interaktion mel-
lem underviser, de lærende og indholdet, så 
læringssituationen ikke er passiv instruktion. 
Dette åbner eksempelvis op for diskussion 
med underviser/medlærende omkring an-
vendelsen af det lærte, konstruktiv feedback 
fra underviser og underviserens involvering i 
læreprocessen. I denne forbindelse er det af 
stor betydning, at de lærende er aktive i læ-
reprocessen gennem praktiske øvelser, samt 
en undervisning, der tager afsæt i relevante 
cases og praktiske eksempler fra virkelige ar-
bejdssituationer. Stærkt relateret til designet 
er også den lærendes evne til at sætte mål for 
læringen og forpligtige sig på disse mål i for-
bindelse med deltagelse i læringsaktiviteter. 
Udviklingen af en tydelig læringsmålsætning 
forbedrer således overførslen af det lærte 
til en arbejdssituation, hvilket et interaktivt 
læringsdesign kan hjælpe til med at under-
støtte.
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Den tredje dimension handler om betydningen af de organisato-
riske værdier, holdninger og rutiner, som lederen eller medarbej-
deren skal anvende det lærte i. Læringsforskere taler her om det 
organisatoriske læringsklima eller kultur. Grundlogikken er her, at 
den gode transfer ikke kun er afhængig af den lærende og selve 
undervisningen, men i lige så høj grad er dybt afhængig af, om 
organisationen giver plads til, at det lærte kan anvendes. Lærings-
forskning viser, at det primære aspekt er, at virksomheden har et 
understøttende miljø eller 
kultur for transfer af det 
lærte fra en lærings-
situation. 

Et godt transferklima 
eller kultur er kendeteg-
net ved, at der er en klar 
holdning til at det lærte 
er blevet lært, fordi det 
skal anvendes og gøre 
en forskel. Et godt orga-
nisatorisk transferklima 
har eksempelvis en klar 
politik for opfølgning på 
læring fra kurser eller 
konferencer ved forskel-
lige former for vidende-
ling. Det er her vigtigt, 
at organiseringen af 
arbejdssituationen giver 
mulighed for at anvende 
det lærte. 
Forskningen viser 
desuden, at det højner 
transfer af det lærte, hvis 
det anvendes tidsmæs-
sigt i direkte forlængelse 
af læringssituationen. 
For at den gode transfer 
skal forekomme, er det i 
øvrigt vigtigt, at arbejds-
belastningen afpasses, så 
der åbnes for afprøvning 
af anvendelsen af det 
nye – og at organisatio-
nen er åben for, at det 
lærte anvendes med de 
farer for eventuelle fejl, 
dette kan afstedkomme. 
Endelig vil en god trans-
ferkultur være karak-
teriseret ved støtte fra 
lederkolleger og netværk 
i forbindelse med anven-
delse af det lærte.  
  

Det handler om, at kompetenceud-
viklingstilbuddet hænger sammen 
med medarbejderens arbejdsopga-
ver, fordi formålet med kompeten-
ceudvikling primært er at udvikle 
kerneopgaven og at kunne løse 
kerneopgaven mere kvalificeret. 

Figur 1. Effektskema fra Statens Kompetencesekretariat

Kompetenceudviklingsprojekt
Dokumentation – skriv smartere
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Under kurset
Aktiv dialog i plenum og engagement i 
gruppearbejdet

Efter kurset
Evalueringsskemaer er meget 
tilfredsstillende
Deltagerne arbejder og reflekterer 
over egen praksis

Refleksionsudsagn Refleksions- og handlingsudsagn ForandringsudsagnFør kurset
Deltagerne indsender 
forbedringsønsker til underviserne

Medbringer tekster fra egen praksis

Effekt/
Overordnede 
resultater på langt 
sigt til gavn for 
både arbejdsplads 
og medarbejdere

Overordnet:

Kortere og mere præcis 
dokumentation målrettet 
modtageren

Eksempler på udsagn:

Vi strukturer og sorterer 
vores ”skriv” for at bidrage 
til anvendelighed af EPJ

Vi laver resume for at sikre 
overblikket ved de lange 
indlæggelsesforløb

Vi udarbejder flere 
standardtekster for at 
lette dokumentationen

Afledte effekter: 
Afdækning af hvordan EPJ 
anvendes

Overblik over 
udviklingspotentialer og 
dilemmaer i den daglige 
dokumentation 

Hvilke aktiviteter skal 
gennemføres?

1 dags kursus for ca. 130 
medarbejdere, der dokumenterer 
i EPJ

Der er tænkt før – under – efter 
for at optimere sandsynligheden 
for at den viden man får på kurset 
omsættes og anvendes i klinisk 
praksis 

Før kursus 
Angiv tre områder, hvor du gerne 
vil forbedre din professionelle 
skrivning.
Medbring vurdering og 
genoptræningsplan. 

Under kurset
Tilegne sig viden og færdigheder. 
Arbejde med egen og andres 
notater

Efter kursus 
Arbejdere med det lærte og 
workshops i alle subgrupper

Undervisere:
Journalist og læge Birgitte Vange, 
Lægens ord.
Klinisk underviser, master i voksnes 
læring og kompetenceudvikling, Iben 
Beyer Sørensen, AUH.

Hvilken ny fælles viden, 
færdigheder og holdninger 
skal deltagerne få?

Viden
Modtager perspektiv, struktur, 
væsentlighed, budskabet, klart 
sprog 

Færdigheder
Kan skrive notater:
Med fokus på modtageren
Der er strukturerede 
Hvor budskabet kommer frem
Med klart sprog 

Holdning 
Patientens journal, tværfaglig, 
mindre og smartere dokumentation, 
nedsætte dobbelt dokumentation, 
ikke et forum for at promoverer fag-
faglighed

Hvilke forandringer ses i 
hverdagen som følge af 
at deltagerne bruger det 
lærte?

Eksempler på udsagn fra 
medarbejdere:

Behov for at arbejde med ens 
brug af forkortelser internt og 
derefter afprøve om de er 
forståelige for modtageren

Det har været en øjenåbner – vi 
skriver så forskelligt både i 
forhold til sprog og i forhold til 
SFI`er 

Vi er blevet opmærksomme på 
at sortere 
informationsmængden i 
konklusionsfeltet

Vi undgår dobbelt 
dokumentation – er blevet 
opmærksomme på om fx. 
anamnese forekommer i 
journalen allerede

Hvordan oplever 
interessenterne bedre 
opgaveløsning?

Vi skriver konklusioner til 
patienten i lymfødem 
klinikken - det betyder noget 
for lægen

Vi vil spørge  vores modtagere 
særligt lægerne  om der er 
forkortelser eller fagudtryk  
som hæmmer forståelsen

Det er gået op for os at de 
ændringer vi skriver fx max 
iltoptagelse forbedret med 20 
% ikke giver mening for 
sygeplejerskerne

Vi er blevet opmærksomme 
på at udtryk som  fx TL 
anvendes forskelligt af 
terapeuter og plejepersonale

Hvilke resultater 
(=mål) skaber det på 
kortere sigt? Og 
hvordan gavner det 
medarbejderne? 

Opsamling fra workshops 
i subgrupper

Mange har givet udtryk 
for at indsatsen har 
ændret deres 
dokumentation 

Vi bruger færre 
forkortelser

Vi bruger mindre fagsprog 

Vi forsøger at skrive 
kortere tekster 

Vi skriver konklusion 

Vi har mere fokus på 
målgruppen 

Vi har mere fokus på 
samarbejdspartneres 
behov

Baggrunde
- et ønske om at forbedre 

kvaliteten af den 
faglige, skriftlige 
dokumentation. 

- at skrive kortere og 
mere præcis med 
henblik på at anvende 
kortere tid på 
dokumentation

Formål
At udvikle fysioterapeuter 
og ergoterapeuters 
kompetencer til at skrive 
mere præcise og brugbare 
tekster inden for de givne 
rammer. 
(tid, dokumentations-krav, 
EPJ).

Projektleder:
Helle Østergaard, 
uddannelsesansvarlig, AUH

Hvilken organisering for at understøtte ejerskab på hele arbejdspladsen?
- Besøg ved AUH underviser Iben B Sørensen og afdelingens dokumentationsansvarlige Kirsten Poulsen i alle subgrupper.
- Overordnede problematikker går tilbage til Dokumentationsudvalget.
- Funktionsledere  har fokus på at forankre adfærd og bibeholde forbedring af dokumentation.

Tidshorisont
Juni 2016  og fremadrettet

Hvilken organisering for at understøtte ejerskab på hele arbejdspladsen?
– Besøg ved AUH underviser Iben B Sørensen og afdelingens dokumentationsansvarlige Kirsten Poulsen i alle subgrupper.
– Overordnede problematikker går tilbage til Dokumentationsudvalget.
– Funktionsledere har fokus på at forankre adfærd og bibeholde forbedring af dokumentation.
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Figur 1. Effektskema fra Statens Kompetencesekretariat

Det handler om, at der er et formål;  
om at det er de rette mennesker, der er 
valgt; om at tænke læring og transfer ind 
i forløb og at vælge de rette metoder – 
nogle gange giver sidemands-oplæring, 
virkelighedsbesøg, mentorordning m.v. 
fx et bedre udbytte end et kursus. 
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Tidshorisont
Juni 2016  og fremadrettet

Tidshorisont
Juni 2016 og fremadrettet

Effekt
Når man var opsat på at få lavet et godt projekt med høj anvendelighed 
efterfølgende, er det helt naturligt at sandsynliggøre effekten af kompe-
tenceudviklingsaktiviteterne. Det blev gjort ved anvendelse af effekt- 
skemaet fra Statens Kompetencesekretariat – se figur 1. Vi valgte at af- 
vende skemaet for at strukturere projektet, reflektere fra start til slut samt 
gøre os i stand til at kunne argumentere for sammenhæng og effekt. 
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1. Hvordan man bedst omsætter det, man har lært i en kontekst,   
 til en anden.

2. Hvordan man overfører og anvender noget, man har lært eller   
 erfaret i en situation, til en anden mere eller mindre lignende   
 situation.

3. Hvordan man overfører viden og det, man har lært på et  
 kursus, til færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

4. Hvordan man overfører viden og færdigheder fra en lærings-  
 til en anvendelsessituation. 

Fakta  Transfer 

Vi ved fra læringsforskningen, at kun få procent af den viden, der 
formidles på kurser eller anden form for formel eller nonformel 
læringsindsats, anvendes efterfølgende i praksis . For at optime-
re sandsynligheden for forankringen af læring i praksis har afde-
lingen arbejdet med det begreb, man i forskningen kalder transfer 
(1, 2). Transfer handler om:

Hvis du gerne vil  
vide endnu mere i  
dybden, om hvad  
der lå i projektet,  
hvilket kompetencer  
der blev udviklet, og  
hvad resultatet blev,  
så læs artiklen i  
Uddannelse & Udvikling  
side 10   
(vend magasinet)

!
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