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Hvorfor efter – videreuddannelse? 
 •  Øger udvikling og forståelse af faget mhp at påtage sig flere ansvarsområder 

og mere komplekse opgaver 

•  Øger den personlige udvikling og styrker motivationen på arbejdspladsen. 

•  Ressourceoptimering – viden giver sikre arbejdsgange 

•  Fastholdelse og rekruttering 

•  Psykologisk sikkerhed og medarbejdertrivsel 

•  Skaber nye karriere veje 

•  Øger kvalitetssikring og patientsikkerhed gn. evidensbaseret praksis 

•  Gør i stand til at omsætte forskningsresultater til patient outcome 

 

ØKONOMI – TID - MULIGHEDER 

 

Efter-videreuddannelse udenfor praksis og i praksis: 

§  Kompetenceudvikling 
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Tværprofessionel læring som betydnings-
skabende kompetenceudvikling 

§  Hvordan ved man at læring er betydningsskabende? 

§  Hvordan sættes kompetencer i spil? 

§  Hvad vil det sige at bruge sine erhvervede kompetencer? 

§  Hvordan vurderer man udbytte og effekt? 

§  Hvordan styrkes refleksion, feed back, 
supervisionskultur? 



Hvorfor er det vigtigt at sætte 

tværprofessionel kompetenceudvikling 

på dagsorden? 

•  Helhedstænkning-teambaseret 

•  Kvalitet 

•  Effektivitet 



Vi skaber resultater gennem samarbejde 

Patientens behov kommer først 

DASYS`Uddannelsesråds 
Konference 22.maj 2019 



 
Hvilken slags viden er der behov for? 

 
Hvordan spiller det sammen med traditionel formaliseret  

efter -videreuddannelse? 
 

•  Empirisk: Hvad er det? Hvordan fungerer det? Evidens? 
•  Personlig: Ved jeg hvad jeg gør, og gør jeg, hvad jeg ved? 
•  Etisk: Er det rigtigt? Er det ansvarligt? 
•  Æstetisk: Hvad betyder det? Hvordan er det betydningsfuldt? 

 
Er praksisfjerne kurser svaret? 
Opgør med ”Mastersygen”? 
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Hvordan sikrer vi effekt helt 
ude ved sengekanten? 

 

•  Retning visioner og strategier 
organisatorisk ledelse  

•  Rammer patientinddragelse 

•  Relationer læringsfællesskaber 
integreret i daglig praksis 

•  Rummelighed kulturarbejde 

 



8  ▪  Aarhus Universitetshospital 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel fra Akutafdelingen, AUH 



Hvad er fremtidens behov for 

tværprofessionel 

kompetenceudvikling? 

•  Superliga i tværprofessionelt 

samarbejde og vidensdeling 

•  Relationel Koordinering og 

følgeskab 

•  Forbedringer, udvikling, forskning 

 



Hvad er ledernes rolle? 
•  Stimulere til nysgerrighed for 

livslang læring 

•  Stille eksplicitte krav om læring og 

efterspørge vidensanvendelse 

•  Skabe rammer og retning 

•  Initiere relationer og rummelighed 
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