DASYS
Bud på fremtidige uddannelser på
sundhedsområdet
-nogle indspil til sundhedsområdet og
uddannelserne om 20 år!
v. Kristian Larsen AAU, Læring og Filosofi, afd. i København
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Hvordan vil det gå?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmarkedet
Sygdomsmønstreret
Pleje, omsorgs muligheder
Undersøgelses, behandlingsmuligheder
Forebyggelse, sundhedsfremme
Teknologiudviklingen
Professionernes uddannelse
Politik-økonomi nationalt og internationalt
…
…
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Det ved vi ikke!!

21 5 15 DASYS

Samfundsudvikling
• RE-aktiv
– Hvad mon der sker? – vi må afvente udviklingen

• PRO-aktiv
– Hvad vil vi have? – medskaber af udviklingen
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Fremherskende konstruktioner
• Vi mangler hænder – vi mangler hoveder
• Sygeplejen er autonom og ligestillet
• NU er der stuegang

• Symbolsk vold
– At den ydre og fremherskende måde er virksom
”indefra” – ‘volden’ snarere indefra end udefra!
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Sygepleje, Foucault og
bækkentømning
Eleverne bliver sat til at perspektivere, analysere og
relativere og bruge fremmedord, de ikke forstår
betydningen af og aldrig vil få brug for. Og de bliver
vurderet på det, også selv om det måske ikke har et klap
med den ønskede uddannelse at gøre”.
Teknologisk og instrumentelt blik på uddannelse, dannelse og
erhvervsrelationen - Undervisningsminister Bertel Haarder 8/8 2007:

Irrelevant at pædagoger, lærere eller sygeplejersker skal læse Habermas, Foucault
eller Bourdieu. Hvad har bækkentømning med Foucault at gøre?! Spild af tid
og ressourcer … ()
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Semiprofessionernes læreplan
•

1 Uvidenhed: De skal holdes i ’passende
uvidenhed’– samtidig med at
–

•

2 Selvundertrykkelse: De skal vide at de ikke er så
dygtige – samtidig med
–

•

alle skal og kan være ’evigt refleksive’.

at alle hele er tiden på vej og udvikler sig.

3 Udvikling: De skal vide at praksisområdet er
under hastig udvikling – samtidig med at
–

grundlæggende institutionelle forhold er uændrede.
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K. Larsen

Metropol sep. 2010

Semiprofessionernes læreplan
•

4 Teknikker: De skal være ’uvidende’ teknikere der
implementerer teori (evidens)– samtidig med at
–

•

praktisk arbejde involverer konflikt, modsætninger og værdikonflikt

5 Faglig stolthed: De skal kende deres plads og være glade
for den – samtidig med at
–

•

herskende idealer om livslang uddannelse

6 Fastholdelse: De skal holde af deres position og blive der
– minus frafald i uddannelse eller erhverv – samtidig med at
–

der skal være ’frit valg’ og konkurrence mellem uddannelser og
erhverv.

21 5 15 DASYS
K. Larsen

Metropol sep. 2010

Semiprofessionernes læreplan
•

7 Loyalitet: De skal acceptere spillet og spillereglerne som naturlige – samtidig
med at
–

•

alt kan tages op til forhandling i det åbne liberale samfund.

8 Skøn: De skal udøve unikke skøn og handlinger i forhold til unikke brugere –
samtidig med at
deres handlingsrum transformeres via evidens-, DRG, NPM, evaluerings- og
kontrolforanstaltninger, samt tidsmæssige og artefakt-rumlige restriktioner.

–

•

9 Videnskabelighed: De skal tro at viden, uddannelse og videnskab gør
forskellen – samtidig med at
–

•

skole og uddannelsessystemet cementerer en arbitrær tildeling af magt og privilegier

10 Professionsloyalitet: De skal føle at professionen kan sprænge sine rammer
og at nye praksisområder kan udvikles – samtidig med at
–

øget autonomi snarere skyldes at det ’vundne’ er ’forladt’
•

(Larsen 2009, Gjallerhorn) En passende uvidenhed: om semiprofessionernes dobbelte læreplan eller
jantelov.
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K. Larsen

Metropol sep. 2010

Den naturlige konstruktion

Den sundhedsprofessionelle: En ”reaktiv
assistent”!
• Individer, gruppe – organisationer

– ’følge samfundsudviklingen’ = KAN IKKE NOK
» strukturelle og samfundsmæssige forandringer
medfører ændrede kompetencebehov, og ændrede
krav til uddannelsestilrettelæggelse
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Undersøgelsen
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Sundhedskartellet
- samarbejde med Aalborg Universitet og Implement:
Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle
http://www.sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/917/Afrapportering_Sundhedskartellets_uddann
elsesprojekt_-endelig.pdf

-

Professor Kristian Larsen (AAU)

-

Assisterende professor Karin Højbjerg (AAU)

-

Partner Peter Emmerich Hansen (ICG)

-

Konsulent Mick Bundgaard Dige (ICG)

-

Konsulent Ann-Catrine Monberg (ICG)

-

Business Analyst Anne Katrine Bjørkholt Sørensen (ICG)

-

Business Analyst Mira Stæhr Andersen

-

Studentermedhjælp Ann-Sofie Andersen (AAU)

-

Studentermedhjælp Andreas Lindenskov Tamborg
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Metoder og fremgangsmåder
•
•
•
•
•

Workshops
Spørgeskemaundersøgelse
Kortlægninger af uddannelser, indhold mv.
Interviews af forskere + policymakere
Litteraturstudier
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Interviews af forskere
•
•
•
•
•
•

Sundhed, sygdom og ulighed
Sundhedsteknologier
Patientpårørende perspektiver
Professions- og organisationsperspektiver og professionelle roller
Evidens, manualer og standarder
Tværfaglighed og basisuddannelser
• Se Bilagsrapport 2014, p. 20-34

•
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Ressourcepersoner i forhold til landegennemgange
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Henriette Ruud, Utviklingssenteret i Vestfold
Asbjørn Hægeland, Diakonhjemmet Sykehus
Anders Vege, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Anne Dalheim, Helse Bergen HF/Høyskolen i Bergen
Anne Mette Koch, Helse Bergen HF
Bente Skulstad, Helsedirektoratet
Cathrine de Groot, Sykehuset Telemark HF
Magne Flatlandsmo, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Liv Overaae, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Jo Inge Myhre, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Maria Pernebring, SKL
Ulla Falk, Vårdförbundet
Anne Berndt, Vårdförbundet
Annica Magnusson, Vårdförbundet
Michael Bergström, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Pettersson, Fysioterapeuterna
Peter Lindgren, Karolinska Instituttet
Dag Noren, Health Care Management
Hazel McKenzie, NHS Education Scotland
Bridgit Russell, NHS Education Scotland
Marjolein Don, NHS Scotland, Fife Region
Peter Gabbitas, Edinburgh City Council
Jon Glasby, University of Birmingham, Healthcare Management Institute
Karen Middleton, Health Department, England
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Deltagere på workshop
Charlotte Vinderslev
Sundhedskartellets sekretariat
Mathilde Djervad
Dansk Sygeplejeråd
Rene Andreasen
Danske Fysioterapeuter
Tina Birch
Ergoterapeutforeningen
Jane Fyhn
Danske Bioanalytikere
Christian Gøttsch Hansen + Erik Roland
Radiografrådet
Anne-Mette Schroll
Jordemoderforeningen
Birthe Bak Andersen
Dansk Tandplejerforening
Charlotte Knudsen
Kost & Ernæringsforbundet
Hanne Aasted
Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter
Mette Guldberg
Farmakonomforeningen
Birgit H. Hansen
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Peter talte i øvrigt om en ekstra workshop for vores politikere ligesom den, vi har haft. Det vil vi gerne – men
Simon Martin Hansen
Analyse
vi skal have lagt en dato og tidspunkt ind i kalendrene så tidligt som muligt.

Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Danske Bioanalytikere
Farmakonomforeningen
Jordemoderforeningen
Radiografrådet
Dansk Tandplejerforening
Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Samlet

21 5 15 DASYS

Antal medlemmer
60661
12161
7771
7270
5902
4663
2218
1892
1431
1417
939
106325

Workshop 1
Nyuddannede
11
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
35

16

Workshop 2
Ledere
Erfarne
7
7
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20

13 fra task force
75 fra ”driften”
9 fra AAU/Implement
Dorte
I alt: 97

workshop 3
Nyuddannede
Ledere
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
13

Erfarne
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Oversigt over sundhedsuddannelser i Danmark
Sygeplejerske

29%

20%

Fysioterapeut

46%

Ernæring og sundhed

45%

Ergoterapeut

46%

Bioanalytiker
Farmakonom
Jordemoder
Tandplejer

7%

45%

Sundhed & Naturvidenskab

12%

25%

16%

16%

20%

12%

23%

2018
20%

23%

19%

36%

9%
17%

24%

7%

20%

8%

Klinisk undervisning/praktik

136

31%

114

43%

100
13%

Humaniora & Samfundsfag
17

358

163

26%

51%

377

178
48%

17%

615

181

53%

14%

36%

Fodterapeut

43%

16%

29%

26%

Specifikt professionsfag
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17%

8%

22%

27%

Radiograf

Psykomotorisk terapeut

Årgang (2012)

Grunduddannelse: længde og komponenter

Sundhedsprofessioner

21%

14%

48

Beskæftigelse, sektorer
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sygeplejersker
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter
Radiografer
Jordemødre

Bioanalytikere
Tandplejere
Psykomotoriske terapeuter
Kost og ernæring (1)
Øvr. sundhedsfagl. i kost- & ernær.
Farmakonomer
Fodterapeuter
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Staten

Regioner

Kommuner

18

Private

60%

70%

80%

90%

100%

Sygeplejerske
Fordeling

Komponenter
Fagområde

ETCS

Sygeplejefag

60

Sundhed & Naturvidenskab

43

Humaniora & Samfundsfag

17

Klinisk undervisning/praktik

90

Ialt

29%

43%

210

Nøgletal
Uddannelsessteder

22
20%

Dimitterede i 2012

2018

Specialiseringer i uddannelsen

0

Specialiseringer efter uddannelsen

5

8%
Sygeplejefaget

Humaniora & Samfundsfag

Sundhed & Naturvidenskab

Klinisk undervisning/praktik

Noter: Videre specialiseringer (1-2 års videreuddannelse): Anæstesisygeplejerske, Intensivsygeplejerske,
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Psykiatrisk
sygeplejerske, Hygiejnesygeplejerske & Stråleterapeut 19

spørgeskemaundersøgelse
• Guides og opgørelser
» Fx Bilagsrapport p. 72-86
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Gør grunduddannelsen jer i stand til at løse hverdagens opgaver?
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Fordelt på foreninger

Uenig
Neutral
Enig

• Relativ stor variation på tværs af faggrupper. De fleste
faggrupper placerer sig i spændet mellem 20 og 55 pct.
af medlemmerne, der er enige i, at grunduddannelsen
betyder, at man kan løse dagligdagens opgaver.

60,0%

• Nyuddannede er væsentligt mere positive overfor
grunduddannelsen end de to andre grupper.

30,0%

Fordelt på anciennitet

50,0%
40,0%
Nyuddannet
Erfaren

20,0%

• Der er lille tendens til, at ansatte i kommuner og
regioner er mere skeptiske end ansatte i privat praksis
og på uddannelsesinstitutioner.

Leder

10,0%
0,0%
Uenig
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Neutral

Enig

Der vurderes at være behov for udvikling af uddannelserne
90,0% Spørgsmål: Der vil være behov for store ændringer i grunduddannelsen for min faggruppe i de kommende 10-15 år
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
Uenig
20,0%
10,0%
Neutral
,0%
Enig

• Der vurderes generelt at være behov for udvikling i grunduddannelserne fremadrettet, men der er samtidig ret stor
variation mellem faggrupperne.
• Nyuddannede vurderer et lidt mindre behov end mere erfarne medarbejdere og ledere.
• For efter- og videreuddannelse vurderes behovet for ændringer at være stort. Der er således stor enighed på
tværs af faggrupper (tandplejere dog delvist undtaget), idet 76 pct. erklærer sig enig eller meget enig i udsagnet:
”Der vil være behov for store ændringer i efter- og videreuddannelsen for min faggruppe i de kommende 10-15
år”.
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Der er varierende vurderinger i forhold til praktik under uddannelsen
Spørgsmål: Der er tilstrækkeligt omfang af klinisk uddannelse (praktik) som del af grunduddannelsen
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Uenig
Hverken eller
Enig

• Et af de områder, hvor faggrupperne udtrykker meget forskellige opfattelser.
• En række faggrupper vurderer, at der er tilstrækkeligt med praktik, mens andre vurderer det modsatte.
• Ledere og erfarne medarbejdere vurderer i højere grad end nyuddannede et behov for mere praktik.
• Ingen forskel mellem ansatte i kommuner og regioner, men ansatte i privatpraksis vurderer udtalt, at der er behov
for mere praktik, mens ansatte i uddannelsessektoren ligeså udtalt er tilfredse med den nuværende fordeling.
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Udvalgte generations- og anciennitetsforskelle
80,0%

Uddannelse gør mig bekendt med bedste praksis

60,0%

70,0%

Nuværende tilbud om efteruddannelser tilstrækkelige

50,0%

60,0%
40,0%

50,0%
40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%
10,0%

10,0%
0,0%

0,0%
Nyuddannet
Uenig

50,0%

Erfaren

Leder

Hverken eller

Total

Nyuddannet

Enig

Uenig

God sammenhæng mellem praktik- og skoleforløb

40,0%

Neutral

Leder
Enig

• Nyuddannede er generelt mere positive over for
uddannelsens nuværende indhold og kvalitet end
både ledere og erfarne.

• Specielt lederne er imidlertid godt tilfredse med det
nuværende indhold af efteruddannelsestilbuddene,
hvilket står i kontrast til de kvalitative svar.

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Nyuddannet
Uenig
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Erfaren

Erfaren

Leder

Hverken eller

Total

Enig
24

Udvalgte kommentarer fra spørgeskemaerne

”Det er mit håb, at man åbner mere for samarbejde mellem forskellige sektorer, uddannelser
osv. …..[det vil være] en god idé med tværsektorielle studieforløb, flere af dem!”
- Erfaren ergoterapeut

“Der er behov for teknologiforståelse og digitale kompetencer ift. brug af sundhedsinformatiske
systemer…behov for fagpersoner, der er innovative og forandringsparate”.
- Nyuddannet sygeplejerske
21 5 15 DASYS
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Spørgsmål 20b
20b Følgende vidensformer er vigtige for mine
professionelle kompetencer: Samfundsvidenskabelig
viden.

Procent

Antal

1 Helt uenig

2%

12

2

5%

25

3

17%

86

4

29%

150

5 Helt enig

46%

234

Ved ikke

1%

5

100%

512

Procent

Antal

1 Helt uenig

2%

10

2

2%

10

3

8%

43

4

27%

136

5 Helt enig

61%

312

Ved ikke

0%

1

100%

512

Total

Spørgsmål 20c
20c Følgende vidensformer er vigtige for mine
professionelle kompetencer: Humanistisk viden
(herunder om etik og værdier).

Total
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5 udviklede perspektiver – hver med 15-18 forskellige elementer

Faggruppe specifik viden, faggruppespecifikke færdigheder og kompetencer

Læring
vedrørende
driftsorienterede
forhold

Læring
vedrørende
specialisering
(sygdoms- og
funktionsspecifikt)

Læring
vedrørende
kundskab
(evidens m.v.)
og effekt

Læring
vedrørende
omstilling
og
forandring

Læring
vedrørende
sundheds
fremme
(inkl. ulighed/lighed i
sundhed)

Læring vedrørende kommunikation og vejledning

Alle grunduddannelser har teori og praksis indenfor alle 7 læringsområder – men
fordelingen af teori og praksis mellem de 7 læringsområder kan være forskellig

Arbejdet med perspektiverne har været formet som 5 forskellige måder at se de
sundhedsfaglige grunduddannelser udvikle sig på i fremtidens sundhedsvæsen.
21 5 15 DASYS
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Nogle pointer ift fremtidige uddannelser
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Velfærdsarbejde under forandring – 20-50 år
• Stat
» Velfærdsstat – konkurrencestat (styringsredskaber, privatisering,
dokumentationskrav…)
• Professioner
» Specialisering/intensivering/effektivisering – de/re-professionalisering
• Viden
» Fra krav om erfaring til evidens - Ny teknologi, internet, databaser
• Bruger/klient
» ”brugerkrav”, ”foreninger/patientorganisationer”, øget heterogenitet, nye
subjektdannelser
– + ”nye sygdomsmønstre”, ældre befolkning, mere komplekse lidelser,
ændret arbejdsmarked….
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Karakter af arbejdsopgaver
Der er en klar tendens til øget kompleksitet i de sundhedsprofessionelles
arbejdsopgaver.
• Der er mere heterogene brugergrupper

• Der er øget omfang af konkurrerende og sammensatte lidelser (co-morbiditet),
• Der er konstant stigende individualisering af muligheder for og krav fra brugerne
• Der er øgede udfordringer med privilegerede og ikke-privilegerede grupper (”ulighed i
sundhed”).
• Der er nye aktører (patientorganisationer og peer to peer m.v.)
• Der er vækst i garantier og rettigheder samt klagemuligheder – og et konstant øget
pres mod nye behov, hvor også medicinalindustrien og den medicotekniske industri
spiller med.
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Udfordringer i ulighed i sundhed
• Samspillet mellem sundhedsvæsnet og brugeren er af betydning for udfaldet
af en given henvisning eller behandling.

- Stærke patienter – nye krav
- Svage patienter ..
• Brugernes position MERE central fremover!
• Brugerens erfaring fra tidligere kontakt med sundhedsvæsnet er af væsentlig
betydning, herunder forventninger og viden – både om sygdommen, men også
om hvad sundhedsvæsnet kan tilbyde.
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Praktik mellem det generelle og specifikke
Dvs. mellem standard/evidens og afvigelse/fagligt skøn:

Øgede krav om at organisere standardiseringer af
praksisformer
• Standarder, ”pakker”, forløb (flere og mere specfikke manualer/instrukser for undersøgelser, behandling, pleje, terapi, kost,
ernæring, træning, tekniske procedurer mv.)
• ”teknisk problemløsning” (entydige mål, instrukser og midler – fx visse former for evidens/standarder/procedurer). Viden relativt
entydig og få kilder (fx primært brugerkrav eller evidens)

Øgede krav om individuelle og specificerede praksisformer
• Komplekse, afvigende og unikke forløb/aktiviteter/teknikker (flere diagnoser, sammensatte
situationer, heterogene brugere, men også mere komplicerede teknologier som skal håndteres..)
• Fokus på ”kompleksitet og problemløsning” (diskrepans, uklarhed, modsætninger indenfor og
mellem mål, instrukser og midler). Viden har mange dimensioner og mange kilder (evidens,
erfaringer, brugere)
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Fokus på vidensproduktion
Alle de sundhedsprofessionelle skal ikke forske, og alle
sundhedsprofessionelle praksisområder skal ikke og kan ikke være
forsknings- eller evidensbaserede.
• Men kvalificeret og effektiv sundhedsprofessionel praksis skal
fremover involvere centrale elementer fra forskningsverdenen, som
integrerer opsøgning, vurdering, anvendelse og evaluering af viden.
– Det er for omkostningsfyldt samfundsmæssigt at
sundhedsprofessionelle blot følger standarder.
– De sundhedsprofessionelle skal selv udvikle viden via opbygning
og udvikling af institutionelle sammenhænge og
stillingsstrukturer.
– Målet må være at oparbejde vaner og dispositioner for en
professionel etos –
i hele læringsmiljøet
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• Fokus på vidensproduktion
Sundhedskartellets faggrupper som videns-producenter!!
Videnskab-erkendelses produktion, distribution og applikation

•

Viden og vidensanvendelse (fra ‘top-down” applikation af viden) til:
– Vidensproducerende individuelt, fx som aktør i klinik, uddannelse eller forskning
– Vidensproducere som del af organisatorisk praksis, fx at praksissammenhæng
er vidensproducerende
– Vidensproducerende institutionelt, fx som del af fakultet, institut, center
(universitet, hospital, PH)

•

Fx Individuelt i små sammenhænge, hvor sygeplejersken udøver sin praksis, men
også mere systematisk være udforskende af den. Hvordan virker den pågældende
intervention også lav-praktisk (opsummere erfaringer, kasuistik mv).
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Fokus på kundskabsbaseret praksis
•

Sundhedsprofessionelt arbejde er komplekst og involverer modsatrettede
mål-midler, interesser og kundskabsformer.
– Samfundet er ikke tjent med og kvalificeret sundhedsprofessionelt
arbejde kan ikke udelukkende afhænge af standarder og evidens.

•

Et effektivt og hensigtsmæssigt sundhedsvæsen må trække på en
kundskabsbaseret praksis, dvs. at den sundhedsprofessionelle må have

• faglig autonomi og på en kritisk refleksiv måde integrere både
 evidens-/forskningsbaseret viden,
 erfaringsbaseret-/professionsviden
 borgerens/patientens viden, behov og ønsker.
(DERFOR ER VIDENSKABSTEORI VIGTIG I DEN TEORETISKE DEL AF
UDDANNELSERNE!!)
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Refleksive sundhedsprofessioner
Fremtidens sundheds-professionelle
– må have en vis grad af autonomi og
handlerum, ikke mindst i forhold til at være
• proaktive, refleksive og evaluerende i de relevante
arbejdsformer.

Fremtidens sundhedsprofessionelle
– må forholde sig til en stadig mere sammensat
vifte af videns former og forskellige videns
kilder
– må kunne indhente, vurdere og afveje viden –
i form af forskningsbaseret viden,
professionelle erfaringer, patientborgerviden
21 5 15 DASYS

At forstå spillet man agerer i!!
• DRG
• Døden tæller ikke – få patienten udskrevet – etiske,
moralske dilemmaer
• Jorunn Brænd 2014
• EKS incitamenter – diagnosticere – ”lukrative interventioner”,
forskyde fra ”normal” til patologisk”

21 5 15 DASYS

• Arbejdsforholdet – rekruttering/fastholdelse
– Køn og socialisering: Særlig udfordring for SK området! –
tidligere ”gratissocialisering” (kvindefag) – implikationer heraf …

– Arbejdslivet og krav
• Interessant, afvekslende og rummer personlige
udfordringer (i arbejdslivet)
• Fritidsorienteret selvrealisering (udenfor arbejdslivet)

– Mellem dedikation og frafald – forarmelse-proletarisering af SK
området

– Risiko for drop out – udhuling af SK området
21 5 15 DASYS

Uddannelse på tværs af (nordiske)
lande
• ”Vi trenger nye tverrfaglig og nordiske mastergradsutdanninger.”
• «Man bør benytte mulighetene og behovene for å lage nye tverrfaglige
og nordiske mastergradsutdanninger. Sykepleie som utdanning og
forskningsfelt vil kunne ha mye å hente på en slik satsing.»
• In. forskning 02|14, 107; Kristin Heggen, Professor, dr.polit.;
Prodekan. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

21 5 15 DASYS

Fokus på indhold i uddannelse
Videnskabsteori-metodologi
”Kan læse, forstå, vurdere + evaluere viden”
• Organisationsopbygning
”Kan vurdere og agere i forhold til arbejdets indlejring (NPM)”
•

Pædagogik, ”sundhedspædagogik”, ”formidlings-kompetencer”, ”mestringsteori”
”Undervisning – vejledning af patienter/pårørende/kollegaer”

•

Sundhedsfremme, forebyggelse (public health) forebyggelse; sundhedsfremme;
(sundhedsbegreber); præventivt arbejde..
-Forebyggende og sundhedsfremmende aktualiseret

•

Uddannelse ikke til nuværende praksis – men uddannelse til en potentiel praksis
(at være refleksiv) – opsøge, vurdere viden

21 5 15 DASYS

Fokus på vidensformer i uddannelse
a) Viden OM professionen
b) Viden relateret til kliniske felt (fx anatomi, smerte +
samfund)
c) Viden OM viden (videnskabsteori) (fx teori – praksis
kompleksitet; ontologi/epistemologi, ”luftfag”,
”tænkefag”..

21 5 15 DASYS

Vide om viden og vidensformer
Praksis, uddannelse/dannelse og forskning
 (grund) Forskning er og skal være langt mere, andet, af og til det
modsatte ift. Uddannelse og praksis
◦ KÆTTER, UDFORDRER KONVENTIONER/DOXA ‘INTERN STRID’

 Hvilken! / hvis! –’nyeste forskningsresultater skal løse samfundsopgaver?

 (god) Uddannelse er og skal være langt mere og andet end tilegnelse
af forskning og anvendelse af den

◦ ABSTRATION, ‘THINKING TOOL’, MIDLERTIDIG, KRITISK, DANNELSE..
 Er uddannelse blot ‘et til et’ formidling af teknisk formidling af fakta fra forskning til
klinik?

 (faktisk) Praksis/klinik er og skal være langt mere og andet end det
som forskning kan eller skal sige noget om eller det som uddannelse
kan/skal give
◦ UNIK, SAMMENSAT, KOMPLEKS, VÆRDIKONFLIKT..

 Er praksis blot applikation forskning eller er der også andet?
21 5 15 DASYS

 Praktik: Fx at fungere i hospitalsafdeling, tegnestue, lægepraksis,
børnehave, klasseværelse..:
 Den er “ongoing”
 Det er noget der er igang, hvert sekund, altid og hele tiden

 Er irreversibel
 Der er en handlingstvang. Noget må gøres
 Det er at noget sker, uanset at man tænker eller hvad man tænker. (“det kan jeg ikke....”).

 Den er unik
 Aldrig gentage sig på samme måde. Men mange lignende)








Er kompliceret + modsatrettede interesser
Der er værdikonflikt
Sjældent entydige mål eller midler/teknikker
Involverer egen tid (fortid, nutid og fremtid), rytme og rum
Baseret på egen logik/fornuft, strategisk/rettet+kreativ/innovativ
Involverer sammensmeltethed (ingen distance)
agent og acting
jeg og det (mennesker, ting og rum)
mål og midler
intentioner og praktik

21 5 15 DASYS

Mere sammensatte former for arbejdsopgaver, tjenester og uddannelser

De sundhedsprofessionelles
arbejdsopgaver
Øget sammensathed og kompleksitet i
faggruppernes indsatser og øget behov
for tværfagligt samarbejde

De sundhedsprofessionelles
uddannelser
Øget behov for kritisk refleksive
elementer – og behov for håndtering af
stadigt flere og sammensatte
vidensformer og vidensgrundlag

Sundhedssystemets tjenester
Udvidede muligheder og udvidet behov
for bredere og mere heterogen vifte af
services og tjenester

21 5 15 DASYS

Hvad kræves
• Assistenter – applicerer viden?

21 5 15 DASYS

Den sundhedsprofessionelle:
Fra ”reaktiv assistent”
• Individer, gruppe – organisationer ’følge samfundsudviklingen’ KAN IKKE NOK
» strukturelle og samfundsmæssige forandringer medfører ændrede
kompetencebehov, og ændrede krav til uddannelsestilrettelæggelse

– til ”proaktiv konstruktør”!
– ’skabe samfundsudviklingen’ KAN noget –
men ikke PLADS
» uddannelse, dannelse og faglige læreprocesser i skole
og praktikdel er medskabende af nye kompetencer og
praksisser, som bidrager til nye strukturelle og
samfundsmæssige forandringer.
21 5 15 DASYS

Tak for opmærksomheden

21 5 15 DASYS

21 5 15 DASYS

21 5 15 DASYS

(blot) 2 dimensioner
• Kundskabsformer:
• ER DER SIKRE KUNDSKABER?
• «sikker viden», evidens – high ground
• «swampy lowland», implicit, krop/erfaring

• Patientdeltagelse:
• ER PATIENTEN EN AKTIV OG STÆRK SPILLER?
• Subjekt, aktiv, deltagende, vidende/bevidst
• Objekt, passiv, bedøvet, ikke-bevidst
» Larsen 2008, 2009

21 5 15 DASYS

PROFESSIONSAUTONOMI OG KONTROL
OBJEKTKROP – KAN INTET SELV

BEDØVET KROP
Tavs professionsviden

Explicit professionsviden
SOVENDE KROP

IMPLICIT
VIDEN

PATIENTKROP

PÅRØRENDEKROP

PERSONALEKROP

FEBRIL – DEMENT KROP

VÅGEN KROP

FULDT BEVIDST KROP

SUBJEKTKROP – KLARER SIG SELV

PATIENTAUTONOMI OG KONTROL

21 5 15 DASYS

MANUAL/
INSTRUKS

EKSPLICIT
VIDEN

• Situationen frembyder altid noget andet og
mere end det som teori siger noget om:
• For praktikeren er der et stykke arbejde at gøre, fra teori
(teoretiske refleksioner – ’evidens’) til den praktiske
virkelighed og det arbejde (den forarbejdning), har ikke
noget med videnskab – ’evidens’ at gøre..

21 5 15 DASYS

• Det er vigtigt i forhold til udvikling af kompetencer at man
– fokuserer på ”kritiske momenter” (som problemet i problemet – hvor
der er ”frustration”, ”ingen løsning” etc. (195)) – der hvor praksis,
kræver at man bruger elementer af sin kunstneriske praksis (p. 192)
– bruger teori, at forstå hvilke teorier der influerer og former professionel
praksis gør det muligt for mediatorer at initierer interventioner der er
(for)målsrettede og rettet mod identificerede mål.. (p. 21)
– at der stilles modspørgsmål til sig selv, til situationen, til receptionen ..
vedvarende (fx p. 138-140).

– at bruge kolleger til interviewere om en given praksis og hvordan den
er gennemført.

21 5 15 DASYS

21 5 15 DASYS

21 5 15 DASYS

Praktikkens/klinikkens særkende
Uklar, foranderlig, uforudsigelig, konkret
situationsbunden, personligt involverende
(Benner 2010, Wacherhausen 1993, Højbjerg
2011)
Udfordres af kravet om struktur, planlægning og
organisering, ensliggørelse, ønske om samme
læringsmuligheder for alle studerende
21 5 15 DASYS

56

Oplevelse af læring
En 3. års. studerende siger
’..jeg har intet lært i de sidste 14 dage for min kliniske vejleder har været i aftenvagt”
”.. Det går sådan på tomgang og man får ikke noget ud af det overhovedet.. ”
· Larsen 2000

21 5 15 DASYS
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Hvad er praktik
Hvad karakteriserer praktik dvs. klinisk arbejde (sociale, pædagogiske og
sundhedsmæssige)?

· Praksis-epistemologier særligt v Schön 1983 (Bourdieu 1977;; Larsen 2000)

21 5 15 DASYS
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 Praktik: Fx at fungere i hospitalsafdeling, tegnestue, lægepraksis,
børnehave, klasseværelse..:
 Den er “ongoing”
 Det er noget der er igang, hvert sekund, altid og hele tiden

 Er irreversibel
 Der er en handlingstvang. Noget må gøres
 Det er at noget sker, uanset at man tænker eller hvad man tænker. (“det kan jeg ikke....”).

 Den er unik
 Aldrig gentage sig på samme måde. Men mange lignende)








Er kompliceret + modsatrettede interesser
Der er værdikonflikt
Sjældent entydige mål eller midler/teknikker
Involverer egen tid (fortid, nutid og fremtid), rytme og rum
Baseret på egen logik/fornuft, strategisk/rettet+kreativ/innovativ
Involverer sammensmeltethed (ingen distance)
agent og acting
jeg og det (mennesker, ting og rum)
mål og midler
intentioner og praktik

21 5 15 DASYS
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Praktik-genese. At opfinde en handling!!

Nogle skjulte principper bag turnuslægens handlinger:
» Skal gøre noget, der er handletvang.
» Skal undgå at ‘lave ulykker’.
» Der er ikke noget der hedder,‘det har jeg ikke lært[1]’
» Skal undgå at kunne retsforfølges
» Skal som princip ‘lægge sig op ad’ eller i ‘læ’ bag det ældre læger har gjort, selv
om det er arbitrært[2].
» Skal som princip ”lægge noget til det sygeplejerskerne har gjort”
» Skal opfinde en handling uanset om der findes dokumenteret viden
» Skal bruge mix af; ‘sund fornuft’, hvad man ”plejer at gøre” og mulige ”instrukser”.
(Larsen og bayer 2002)

21 5 15 DASYS
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